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Rašytinis pareiškimas dėl skubaus bendradarbiavimo ieškant pavojuje esančių dingusių 
vaikų gerinimo ir apie dingusius vaikus perspėjančių mechanizmų ES valstybėse narėse 
tobulinimo, pateiktas pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. ES kasmet dingusiais yra paskelbiama 250 000 vaikų; 76 % vaikų pagrobimo ir nužudymo 
atvejų vaikas yra nužudomas per tris valandas nuo pagrobimo. Pavojuje esančių dingusių 
vaikų paieška dažniausiai sustoja prie šalies vidaus sienų. 37,5 % europiečių gyvena 
pasienio teritorijose.

2. Prašant visuomenės pagalbos ieškoti gresiančiame dideliame pavojuje esančio dingusio 
vaiko, labai svarbu veiksmų imtis nedelsiant. 

3. Todėl Taryba ir Komisija yra raginamos prisidėti prie 5 punktų plano, kurį pateikė 
organizacija „AMBER Alert Europe“ (Europos vaikų gelbėjimo organizacija ir policijos 
dingusių vaikų tinklas)

4. Taigi Komisija yra raginama aktyviai skatinti praktiką, kurią taikant, kai vaikas yra 
pavojuje pasienio zonoje arba teisėsaugos institucijos įtaria, kad vaikas kirto vidaus sieną, 
kaimyninės šalies teisėsaugos institucijos, pasienio tarnybos ir visuomenė yra apie tai 
nedelsiant informuojami. 

5. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

1 Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas adresatams, 
tačiau neįpareigoja Parlamento.


