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Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par centralizētas sadarbspējīgas sistēmas 
izveidi dalībvalstīs attiecībā uz neatbilstīgu nepavadītu nepilngadīgo identitāti un 
biometriskajiem datiem, kuri tiek savākti, viņiem ierodoties Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā Eiropas Savienībā nelegāli ieceļo aizvien vairāk neatbilstīgo migrantu;

B. tā kā aizvien lielāks skaits šo personu vēlas saņemt īpaši neaizsargāta nepilngadīgā 
statusu;

C. tā kā daudzi pētījumi1 liecina, ka lielākā daļa migrantu, kas apgalvo, ka ir nepilngadīgi, 
nekādā gadījumā nav nepilngadīgi, un ka šis imigrācijas kanāls kļūst par krāpšanas un 
bērnu aizsardzības ļaunprātīgas izmantošanas veidu;

D. tā kā Francijas Nacionālā asambleja2 ir konstatējusi šādas imigrācijas pārmērīgu 
pieaugumu, kas izraisa noziedzību un ar to saistītu vardarbību;

E. tā kā trūkst valsts vai Eiropas Savienības mēroga datu par nepavadītiem 
nepilngadīgajiem un viņu izdarītajiem noziegumiem;

F. tā kā pašu bērnu interesēs ir tas, lai būtu iespējams viegli pārbaudīt viņu vecumu;

G. tā kā Migrācijas un patvēruma pakts paredz vienīgi tādus pasākumus, kas pastiprina šo 
parādību,

1. uzskata, ka ir jāizveido centralizēta sadarbspējīga sistēma dalībvalstīs attiecībā uz 
personu, kas apgalvo, ka ir nepavadīti nepilngadīgie, identitāti un biometriskajiem 
datiem, kuri tiek savākti, šīm personām ierodoties Eiropas Savienībā

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

1 Parīzes prokuratūras 2019. gadā veiktajā eksperimentā atklājās, ka 91,6 % personu, kas apgalvoja, ka ir 
nepavadīti nepilngadīgie, izrādījās pilngadīgi. Kā liecina 2017., 2018. un 2019. gada statistikas dati, 81,57 % 
patvēruma meklētāju Zviedrijā, kuri apgalvoja, ka ir nepilngadīgi, faktiski bija 18 gadus veci vai vecāki.
2 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3974_rapport-information.pdf


