Eвропейски парламент
2014-2019

0119/2016
21.11.2016

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността
относно деца бежанци, които се водят изчезнали
Дирдре Клун (PPE), Брайън Хейс (PPE), Роберта Мецола (PPE),
Патриция Шулин (PPE), Моника Маковей (ECR), Иван Яковчич
(ALDE), Дейвид Каза (PPE), Естер де Ланге (PPE), Клод Ролен (PPE),
Мария Габриел (PPE)

Краен срок: 21.2.2017

DC\1108753BG.docx

BG

PE594.661v01-00

BG

0119/2016
Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността
относно деца бежанци, които се водят изчезнали1

1. Според Европол в Европа има 10 000 деца бежанци, които се водят изчезнали, като
тези деца представляват обект на сексуално насилие и робство от страна на
паневропейски престъпни групи.
2. Понастоящем липсва последователна политика или протокол на ЕС за справяне със
случаи на изчезнали деца бежанци.
3. Необходимо е да се гарантира, че на непридружените малолетни и непълнолетни
бежанци се осигурява подходяща защита в ЕС, включително чрез
идентифицирането на непридружени деца при тяхното пристигане, регистрирането
им, провеждането на предварителна оценка на риска и сезирането на съответните
служби за закрила на детето.
4. Случаите на изчезнали деца следва да се разглеждат като въпроси от изключителна
неотложност и сериозност при докладването им пред европейски органи.
5. Съветът и Комисията се призовават да превърнат в основен приоритет на
Европейския съюз децата бежанци, които се водят изчезнали, и да поставят
допълнителен акцент върху сътрудничеството между държавите членки за борба с
престъпните групи, които се възползват от тези уязвими деца.
6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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