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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over vermiste vluchtelingenkinderen1

1. Volgens Europol zijn naar schatting 10 000 vluchtelingenkinderen in Europa vermist. 
Deze kinderen zijn een doelwit voor pan-Europese misdaadbendes en dreigen het 
slachtoffer te worden van seksueel misbruik en slavernij.

2. Momenteel bestaat er geen coherent EU-beleid of protocol om het probleem van vermiste 
vluchtelingenkinderen aan te pakken.

3. Er moet voor worden gezorgd dat niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in de EU 
behoorlijk worden beschermd, onder meer door niet-begeleide kinderen bij aankomst te 
identificeren en te registreren, een voorlopige risicobeoordeling uit te voeren en de 
kinderen te verwijzen naar de bevoegde kinderbeschermingsdiensten. 

4. Gevallen van vermiste vluchtelingenkinderen die aan de Europese autoriteiten worden 
gemeld, moeten ook met de grootste urgentie en ernst worden behandeld.

5. De Raad en de Commissie wordt met klem verzocht van vermiste vluchtelingenkinderen 
een topprioriteit te maken in het migratie- en vluchtelingenbeleid van de Europese Unie, 
en daarnaast ook de klemtoon te leggen op samenwerking tussen de lidstaten in de 
bestrijding van de misdaadbendes die misbruik maken van deze kwetsbare kinderen.

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


