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För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska unionens råd och företrädarna för
medlemsstaternas regeringar om skydd av migrerande barn, som antogs av rådet vid dess
3546:e möte den 8 juni 2017.
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BILAGA

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS
REGERINGAR
KONSTATERAR att antalet migrerande barn, varav många är ensamkommande, som anländer till
EU har ökat dramatiskt och att detta lett till påfrestningar på de nationella
migrationshanteringssystemen och systemen för skydd av barn i vissa medlemsstater,
BETONAR att skydd av alla migrerande barn är en prioritering i alla migrationsskeden,
VÄLKOMNAR kommissionens meddelande Att skydda migrerande barn av den 12 april 2017 1,
ERINRAR om slutsatserna om främjande och skydd av barnets rättigheter av den 18 november
2014 2, i vilka rådet uppmanade medlemsstaterna och kommissionen att "fullt ut erkänna barn som
rättsinnehavare och säkerställa respekten för principen om barnets bästa i all politik som påverkar
barn",
BEKRÄFTAR att Europeiska unionen genomför en övergripande strategi för att hantera
migrationen och att skyddet av barn är en integrerad del av denna strategi,
ERINRAR om syftena med att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration och kampen
mot människosmugglare och människohandlare så att migrerande barn, inbegripet ensamkommande
barn, inte flyttar irreguljärt till Europa och riskerar sina liv under resan,
ERINRAR om slutsatserna om främjande och skydd av barnets rättigheter av den 3 april 2017 3, där
de reviderade riktlinjerna för främjande och skydd av barnets rättigheter 4 välkomnas,
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Dok. 8297/17.
Dok. 15559/14.
Dok. 7775/17.
Riktlinjerna finns på http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf.

10085/17
BILAGA

CJS/chs,ss
DGD 2C

2

SV

BETONAR att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder eller beslut som rör barn
och vid bedömningen av lämpligheten i alla varaktiga lösningar: vidarebosättning, integration eller
återvändande beroende på deras specifika situation och behov,
ERKÄNNER behovet av att snabbt skydda barn från våld, exploatering och människohandel, och
att på ett snabbt och tillförlitligt sätt bedöma deras ålder för att förhindra missbruk och för att
skydda deras rättigheter, i enlighet med unionsrätten och internationella skyldigheter,
BETONAR vikten av att öka medvetenheten och av lokalsamhällets engagemang vad gäller skyddet
av migrerande barn,
BETONAR att åtgärder som vidtas av Europeiska unionen och dess medlemsstater bör syfta till att
ytterligare analysera och förebygga utnyttjande av barns utsatthet av föräldrar eller andra personer
med föräldraansvar i syfte att få möjlighet till laglig inresa till Europeiska unionen, utan att det
påverkar tillämpningen av EU:s befintliga regelverk på detta område när det gäller rätten till
familjeåterförening och familjesammanhållning samt särskilda rättigheter för barn, däribland
ensamkommande barns rättigheter, och barnets bästa,
UPPMANAR medlemsstaterna att vidta eller genomföra åtgärder på lämpligt sätt för att skydda
barn i alla migrationsskeden, med utgångspunkt bland annat i de rekommendationer som redovisas i
kommissionens meddelande Att skydda migrerande barn,
UPPMANAR medlemsstaterna att fullt ut ta hänsyn till den specifika situationen och barnens bästa,
och i synnerhet ensamkommande barn som en särskilt utsatt kategori, i alla pågående diskussioner
om lagstiftningsförslag om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet,
UPPMANAR kommissionen och EU:s relevanta byråer att stödja medlemsstaterna genom att bland
annat använda tillgängliga finansieringsmöjligheter och i ökad omfattning ge utbildning, vägledning
och operativt stöd med särskilt fokus på de medlemsstater som står inför de största utmaningarna,
UPPMANAR kommissionen att regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om
genomförandet av dessa åtgärder.
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