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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de invoering van een gecentraliseerd 
interoperabel systeem door de lidstaten, met de identiteits- en biometrische gegevens van 
illegale niet-begeleide minderjarigen, verzameld vanaf hun aankomst in de Europese 
Unie

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat steeds meer illegale migranten onrechtmatig de Europese Unie 
binnenkomen;

B. overwegende dat steeds meer onder hen het sterk beschermde statuut van minderjarige 
aanvragen;

C. eraan herinnerend dat talrijke studies1 aantonen dat migranten die verklaren minderjarig 
te zijn, dat in de meerderheid van de gevallen niet zijn, waardoor dit immigratiekanaal 
aanleiding geeft tot oplichting en een onrechtmatig gebruik van de bescherming van 
kinderen;

D. overwegende dat de Franse Nationale Vergadering2 de onhoudbare toename van deze 
vorm van immigratie erkent en ook van de hiermee gepaard gaande misdrijven en 
strafbare feiten, alsook van het geweld dat hieruit voortvloeit;

E. overwegende het gebrek aan nationale of Europese gegevens over niet-begeleide 
minderjarigen en de criminaliteit die ze veroorzaken;

F. overwegende dat het in het belang van het kind is om eenvoudig als minderjarige 
geïdentificeerd te kunnen worden;

G. eraan herinnerend dat het migratie- en asielpact alleen maatregelen omvat die dit 
fenomeen bevorderen;

1. acht het noodzakelijk dat een gecentraliseerd interoperabel systeem door de lidstaten 
ingevoerd wordt, waarin de identiteits- en biometrische gegevens van illegale niet-
begeleide minderjarigen opgenomen worden vanaf hun aankomst in de Europese Unie;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

1 Een onderzoek uitgevoerd door het parket van Parijs van 2019 bevestigt dat 91,6 % van de vermeende niet-
begeleide minderjarigen in feite meerderjarig was. In Zweden tonen statistische gegevens uit 2017, 2018 en 2019 
aan dat 81,57 % van de zogenaamd minderjarige asielzoekers 18 jaar of ouder was.
2 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3974_rapport-information.pdf


