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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. hangsúlyozza az európai uniós bevándorlási, menekültügyi és gyermekjogi politikák 

következetes fejlesztésének fontosságát – mind az EU-ban, mind a harmadik országokban 

élő kiskorúak tekintetében –, kellően figyelembe véve a fejlődő országokra gyakorolt 

hatásukat; emlékeztet a politikák fejlesztési célú koherenciájára vonatkozó, a Lisszaboni 

Szerződésben foglalt kötelezettségre; 

2. emlékeztet arra, hogy a kísérő nélküli kiskorúakról szóló uniós cselekvési terv EU-ra és 

tagállamaira vonatkozó célkitűzéseinek egyike, hogy a migráció kiváltó okaival kell 

foglalkozni, a kísérő nélküli kiskorúak kérdését a fejlesztési együttműködésbe be kell 

illeszteni, ezáltal hozzájárulva a biztonságos környezet megteremtéséhez a gyermekek 

számára, hogy származási országukban nőhessenek fel; hangsúlyozza, hogy tovább kell 

fejleszteni a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó uniós politikák megelőzésben betöltött 

szerepét azáltal, hogy inkább a szegénység felszámolására, az egészség- és munkaügyi 

politikára, az emberi jogokra és a demokratizálásra, illetve a konfliktus utáni újjáépítésre 

irányuló erőfeszítésekre összpontosítanak; 

3. hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelmet és kiváltó okainak kezelése 

révén az illegális bevándorlás megelőzését célzó fellépés nélkülözhetetlen előfeltétele a 

kísérő nélküli kiskorúak ügye kezelésének; úgy véli, hogy a kísérő nélküli kiskorúak 

védelmére irányuló intézkedéseknek ki kell terjedniük a nemzetközi örökbefogadásra 

irányuló eljárásokra is; 

4. emlékeztet arra, hogy a gyermekeket különösen kiszolgáltatottaknak kell tekinteni, és 

hangsúlyozza, hogy a „gyermek érdeke” elve minden más szempontnál fontosabb a kísérő 

nélküli kiskorúak ügyének rendezése során; 

5. rámutat a védelem terén mutatkozó nyilvánvaló, uniós szintű hiányosságokra a kísérő 

nélküli kiskorúak fogadása és támogatásuk terén; e tekintetben emlékeztet, hogy a kísérő 

nélküli kiskorúak biztonságának és egészségének biztosítása – uniós tartózkodásuk 

időtartamától függetlenül – az adott tagállam felelőssége; úgy véli, e tekintetben az EU-

nak továbbra is a) megnövelt forrásokat kell biztosítania a legfrissebb uniós jogszabályok 

és politikák terén történt előrelépések teljes körű végrehajtásának támogatására, beleértve 

a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó jelenlegi uniós cselekvési terv végrehajtásának 

megerősítését; b) újabb erőfeszítéseket kell tervbe vennie e téren a 2014 utáni időszakra 

vonatkozó további cselekvési terv révén, illetve c) közös, kötelező érvényű, a kísérő 

nélküli kiskorúak közös meghatározásán alapuló és egyértelmű szabályokat tartalmazó 

szabályozási keretrendszert kell bevezetnie e kihívás egészének kezelésére annak 

érdekében, hogy orvosolja a jelenlegi hiányosságokat és a tagállamok közötti eltéréseket, 

például az életkor megállapítása, a gyámság, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a 

fenntartható megoldások azonosítása és végrehajtása terén;  

6. emlékeztet arra, hogy a kiskorú állampolgárságától függetlenül, illetve függetlenül attól, 
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hogy azt megállapították-e, annak a tagállamnak kell a kísérő nélküli kiskorú feletti 

gyámságot ellátnia, valamint a lehető legmagasabb szintű védelmet nyújtania számára, 

amelyben a kiskorú tartózkodik; 

7. sajnálja, hogy más humanitárius ágazatokhoz képest a gyermekvédelem jelentősen és 

következetesen alulfinanszírozott; ösztönzi az összes tagállamot, hogy hozzanak létre 

megfelelő eljárásokat a kísérő nélküli kiskorúak emberi jogai, illetve az egészséghez és 

oktatáshoz való joguk védelmére a Gyermek Jogairól szóló ENSZ-egyezményben 

foglaltak szerint; 

8. felkér a származási, tranzit- és célországok közötti jobb együttműködésre olyan 

kérdésekben, mint a családtagok felkutatása, az ellenőrzött visszatérés – feltéve, hogy a 

kiskorú családjának helyzete azt lehetővé vagy tanácsossá teszi –, a visszailleszkedés és a 

megfelelő megoldások azonosítása annak érdekében, hogy előrelépjünk a közös uniós 

megközelítés és tartós megoldások alkalmazása felé; ösztönzi az információk és a bevált 

gyakorlatok cseréjét, valamint a határőrség és a hatóságok külön képzését arra 

vonatkozóan, hogyan bánjanak óvatosan a traumatizált gyermekekkel; úgy véli, hogy az 

EU-nak túl kell lépnie a Bizottság által javasolt cselekvési terven, hogy a kísérő nélküli 

kiskorúak alapvető jogait valóban megszilárdítsák; különösen hangsúlyozza a „törvényes 

gyám” státusz megerősítését az EU-ban és a partnerországokban, és kiemelten fontosnak 

véli, hogy a származási országokkal és a tranzitországokkal együtt felügyeleti tervet 

dolgozzanak ki annak biztosítása céljából, hogy a gyermek a visszatérés után megfelelő 

védelemben részesüljön és visszailleszkedjen a származási országba; 

9. hangsúlyozza, hogy a cselekvési tervben megfelelő figyelmet kell fordítani a kísérő 

nélküli kiskorúaknak a fogadó országba történő teljes körű integrálására; 

10. hangsúlyozza, hogy a nem biztonságos migráció iránti igény megelőzése és kockázatainak 

csökkentése, az azonosítás, a családtagok felkutatása, a családi körülmények értékelése, a 

visszatérés és – amennyiben ez a kiskorú érdeke – a visszailleszkedés lehetőségeinek 

támogatása, az emberkereskedelem elleni küzdelem és a gyermekvédelmi rendszerek 

megerősítése olyan kérdések, amelyekről az EU partnerországokkal folytatott rendszeres 

párbeszédei során tárgyalni kell, és amelyeknek az Európai Külügyi Szolgálat és az 

Európai Bizottság küldöttségei napirendje szerves részét kell képezniük; 

11. alapvető fontosságúnak tartja összehangolt, egész Európára kiterjedő – mennyiségi és 

minőségi adatokat egyaránt magában foglaló – adatgyűjtési módszer bevezetését a 

Frontex és az Europol szerepének megerősítése révén, az Európai Migrációs Hálózat 

bevonásával. 
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