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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент, относно децата, оставени в страните си на произход от 
родители, работещи в чужбина1

1. Броят на децата, оставени от своите родители, които заминават да работят чужбина, 
е доста неясен. Според оценки на неправителствени организации през 2012 г. около 
500 000 деца са оставени в държавите членки.

2. Преобладаващото мнозинство от тях са в Румъния, Полша, Литва, Латвия, България 
и Естония.

3. Тези деца се сблъскват с редица неблагоприятни ефекти от миграцията на 
родителите си, в това число проблеми, свързани с училищния живот, като 
влошаване на резултатите, намаляване на посещаемостта и липса на мотивация; те 
са също така уязвими по отношение на трафик на хора и експлоатация на труда.

4. Следва да се отдели по-голямо внимание на приобщаването на децата, оставени в 
страната на произход, чрез наблюдаване и подкрепа на техните образователни 
резултати, предоставяне на експертна психологическа помощ, подкрепа на 
непрекъснатото им общуване с родителите и предоставяне на консултации в 
областта на училищното и професионално развитие.

5. Поради това Комисията е приканена да извърши проучване за оценка на 
положението на децата, оставени от родителите си в страните си на произход, и да 
събере данни на равнището на ЕС във връзка с това явление.

6. Комисията е приканена също така да направи оценка на съществуващото 
законодателство на ЕС и да разгледа възможността да стартира обществена 
консултация относно бъдеща европейска стратегия за децата, оставени в страните 
си на произход, с оглед предприемане на всички необходими стъпки за насърчаване 
на по-доброто приобщаване на тези деца в образователните и здравните системи на 
държавите членки.

7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 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.


