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Angående: Att skydda migrerande barn 

Enligt de senaste siffrorna från UNHCR kom 32 039 barn till Grekland, Italien, Spanien och Bulgarien 
under 2017, varav 46 procent var ensamkommande barn eller barn som skilts från sina föräldrar. Ett 
år efter kommissionens meddelande av den 12 april 20171 om att skydda migrerande barn har 
medlemsstaterna fortfarande svårigheter i samband med genomförandet av dessa 
rekommendationer. 

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och konventionen om barnets 
rättigheter fastslås att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

1. Genomförandet av rekommendationerna: Hur bedömer kommissionen läget när det gäller 
medlemsstaternas genomförande av rekommendationerna i meddelandet om att skydda 
migrerande barn? Vilka medlemsstater övervakas av kommissionen? Vilka åtgärder planerar 
kommissionen att vidta härnäst för att stödja medlemsstaterna i genomförandet av meddelandet, 
inbegripet i användningen av EU-medel, för att framför allt säkerställa att det finns tillräckligt med 
boenden för ensamkommande barn och för familjer med barn, att ett skyddsombud för barnets 
rättigheter utses på mottagningscentrumen, att barn snabbt får tillgång till hälso- och sjukvård, 
psykologiskt stöd och utbildning och att familjeåterföreningen blir mer effektiv? 

2. Förmyndarskap: Med tanke på hur lång tid det tar att utse förmyndare för ensamkommande barn, 
hur bedömer kommissionen de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att se till att alla barn 
ges en förmyndare eller en tillfällig förmyndare vid ankomsten? Vad kommer kommissionen att 
göra för att uppmuntra medlemsstaterna att tillhandahålla utbildning för förmyndare, och för att 
påskynda förfarandena för att utse förmyndare? 

3. Förvar: Med tanke på att det i nuläget saknas lämpliga alternativa arrangemang för att ta hand 
om ensamkommande barn och familjer med barn, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta 
för att stödja medlemsstaterna när det gäller att tillhandahålla alternativ till förvar? Om det 
fortfarande skulle förekomma fall av långvarigt och systematiskt förvar av migrantbarn och deras 
familjer i EU:s medlemsstater kommer kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot de 
medlemsstater som inte säkerställer överensstämmelse med barns grundläggande rättigheter i 
samband med migration? 
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4. Tillgång till utbildning: Vad gör kommissionen för att säkerställa efterlevnad i alla 
EU:s medlemsstater av skyldigheten att inom tre månader integrera asylsökande barn i skolan? 
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