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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με 
τα αγνοούμενα προσφυγόπουλα1

1. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, εκτιμάται ότι περίπου 10 000 προσφυγόπουλα αγνοούνται 
στην Ευρώπη και ότι τα παιδιά αυτά βρίσκονται στο στόχαστρο εγκληματικών 
συμμοριών πανευρωπαϊκών διαστάσεων με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και τη 
δουλεία. 

2. Δεν υπάρχει σήμερα σε επίπεδο ΕΕ μια συνεπής πολιτική ή κάποιο πρωτόκολλο για το 
θέμα των προσφυγόπουλων που εξαφανίζονται.

3. Θα πρέπει να κατοχυρωθεί η κατάλληλη προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων 
προσφύγων στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με τον εντοπισμό των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά 
την αποβίβασή τους από τα σκάφη, την καταγραφή τους, τη διενέργεια προκαταρκτικής 
αξιολόγησης κινδύνου και τη διασφάλιση της παραπομπής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες 
προστασίας ανηλίκων. 

4. Θα πρέπει επίσης οι υποθέσεις αγνοούμενων προσφυγόπουλων να αντιμετωπίζονται με τη 
μέγιστη ταχύτητα και σοβαρότητα όταν καταγγέλλονται στις ευρωπαϊκές αρχές.

5. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να αναγάγουν το θέμα των αγνοούμενων 
προσφυγόπουλων σε ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη μετανάστευση και το προσφυγικό και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών για την καταπολέμηση των εγκληματικών συμμοριών που 
εκμεταλλεύονται τα ευάλωτα αυτά παιδιά.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


