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Declarație scrisă, în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură,
referitoare la dispariția copiilor refugiați1

1. Potrivit Europol, în Europa aproximativ 10 000 de copii refugiați sunt dați dispăruți, iar
acești copii sunt vizați de grupuri infracționale paneuropene pentru abuzuri și sclavie
sexuale.
2. În prezent, nu există la nivelul UE o politică coerentă sau un protocol pentru a se ocupa de
copiii refugiați atunci când sunt dați dispăruți.
3. Este necesar să se asigure că refugiații minori neînsoțiți sunt protejați în mod adecvat la
nivelul UE, inclusiv prin identificarea copiilor neînsoțiți după debarcare, prin înregistrarea
acestora, prin efectuarea unei evaluări preliminare de risc și prin sesizarea serviciilor
pentru protecția copilului pertinente.
4. Cazuri de dispariție a copiilor refugiați, ar trebui, de asemenea, să fie tratate cu statut de
urgență și gravitate atunci când acestea sunt raportate în cadrul instituțiilor europene.
5. Consiliul și Comisia sunt îndemnate să facă din copii refugiați dați dispăruți o prioritate de
vârf a politicii Uniunii Europene în materie de migrație și refugiați, precum și să pună
accentul în continuare pe cooperarea dintre statele membre pentru combaterea grupurilor
infracționale care profită de acești copii vulnerabili.
6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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