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Subiect: Protecția copiilor migranți 

Potrivit ultimelor cifre furnizate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), în 
2017 au sosit 32 039 de copii în Grecia, Italia, Spania și Bulgaria. Dintre aceștia, 46 % erau copii 
neînsoțiți sau separați de familie (CNSF). La un an după publicarea Comunicării Comisiei privind 
protecția copiilor migranți din 12 aprilie 20171, statele membre se confruntă în continuare cu provocări 
la transpunerea în practică a recomandărilor acesteia. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului (CDC) prevăd ca, în toate acțiunile care îi vizează pe copii, „interesul superior al 
copilului” să fie un criteriu primordial. 

1. Transpunerea în practică a recomandărilor – Cum evaluează Comisia situația actuală a 
transpunerii în practică în statele membre a recomandărilor Comisiei privind protecția copiilor 
migranți? Care state membre sunt monitorizate de Comisie? Ce măsuri intenționează Comisia să 
adopte în continuare pentru a sprijini statele membre în transpunerea în practică a comunicării, 
inclusiv prin utilizarea de fonduri ale UE, pentru a asigura, în special, disponibilitatea unui număr 
adecvat de adăposturi pentru copiii neînsoțiți și pentru familiile cu copii, desemnarea unui 
responsabil cu protecția drepturilor copilului în punctele de acces (hotspots), accesul în timp util 
al copiilor la asistență medicală, sprijin psihologic și educație și eficientizarea procedurilor de 
reunificare a familiilor? 

2. Tutela – Având în vedere procedurile îndelungate de numire a tutorilor pentru copiii neînsoțiți, 
cum evaluează Comisia acțiunile întreprinse de statele membre pentru a se asigura că copiilor li 
se atribuie la sosire un tutore sau un tutore temporar? Ce măsuri va adopta Comisia pentru a 
încuraja statele membre să le ofere tutorilor cursuri de formare și să accelereze procedurile de 
numire a acestora? 

3. Detenția – Dată fiind lipsa actuală de mecanisme alternative adecvate pentru îngrijirea copiilor 
neînsoțiți și a familiilor cu copii, ce măsuri va adopta Comisia pentru a sprijini statele membre să 
ofere soluții ca alternativă la detenție? În cazul în care situațiile de detenție prelungită și 
sistematică a copiilor migranți și a familiilor vor continua să fie semnalate în statele membre ale 
UE, va iniția Comisia proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor 
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membre care nu asigură respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor în contextul migrației? 

4. Accesul la educație – Ce acțiuni întreprinde Comisia pentru a asigura că actuala obligație legală 
de a integra copiii solicitanți de azil în sistemul de învățământ în termen de trei luni este 
respectată în toate statele membre? 
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