
 

10085/17   pro/GYS/fb 1 
 DG D 2C  NL 
 

 

 
Raad van de 
Europese Unie  

 
 
 
 
 
 
Brussel, 8 juni 2017 
(OR. en) 
 
 
10085/17 
 
 
 
 
FREMP 72 CATS 67 
ASIM 69 COSI 128 
COHOM 74 VISA 219 
DEVGEN 126 SCHENGEN 33 
CFSP/PESC 493 COCON 19 
JEUN 85 COPEN 194 
EDUC 287 FRONT 259 
SOC 467 ANTIDISCRIM 32 
EMPL 358 DROIPEN 84 
CULT 86 JUSTCIV 140 

 

 

  

  

 

RESULTAAT BESPREKINGEN 
van: het secretariaat-generaal van de Raad 
d.d.: 8 juni 2017 
aan: de delegaties 
nr. vorig doc.: 8702/17 REV 1 
Betreft: Conclusies van de Raad van de Europese Unie en de vertegenwoordigers 

van de regeringen der lidstaten over de bescherming van migrerende 
kinderen 

  

Voor de delegaties gaan in de bijlage de conclusies van de Raad van de Europese Unie en de 

vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten over de bescherming van migrerende kinderen, 

die de Raad tijdens zijn 3546e zitting op 8 juni 2017 heeft aangenomen. 
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BIJLAGE 

 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE 

REGERINGEN DER LIDSTATEN 

ERKENNEN dat het aantal migrerende kinderen dat in de Europese Unie aankomt, van wie velen 

zonder begeleiding, drastisch is toegenomen en dat het nationaal migratiebeheer en de systemen 

voor kinderbescherming hierdoor in sommige lidstaten onder druk zijn komen te staan; 

BENADRUKKEN dat de bescherming van migrerende kinderen een prioriteit is in alle fasen van 

migratie; 

ZIJN INGENOMEN met de mededeling van de Commissie over "bescherming van migrerende 

kinderen" van 12 april 20171; 

HERINNEREN AAN de conclusies over de bevordering en bescherming van de rechten van het 

kind van 18 november 20142, waarin de Raad de lidstaten en de Commissie verzoekt "kinderen ten 

volle te erkennen als rechthebbenden en in alle beleidsvormen die gevolgen hebben voor kinderen, 

zorg te dragen voor de eerbiediging van het beginsel dat de belangen van het kind een essentiële 

overweging vormen"; 

BEVESTIGEN dat de Europese Unie een alomvattende aanpak van migratiebeheer hanteert en dat 

de bescherming van kinderen een geïntegreerd onderdeel van deze aanpak is; 

HERINNEREN AAN de doelstellingen die worden nagestreefd met het aanpakken van de diepere 

oorzaken van migratie, de strijd tegen mensensmokkelaars en -handelaars, om ervoor te zorgen dat 

migrerende kinderen, met inbegrip van niet-begeleide minderjarigen, niet op irreguliere wijze naar 

Europa komen en onderweg hun leven wagen; 

WIJZEN OP de conclusies over de bevordering en bescherming van de rechten van het kind van 

3 april 20173, waarin de Raad zich ingenomen toont met de herziene richtsnoeren inzake de 

bevordering en bescherming van de rechten van het kind4; 

                                                 
1 Doc. 8297/17. 
2 Doc. 15559/14. 
3 Doc. 7775/17. 
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ONDERSTREPEN dat het belang van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen en 
beslissingen betreffende kinderen en bij de beoordeling van de geschiktheid van alle duurzame 
oplossingen; hervestiging, integratie of terugkeer, afhankelijk van hun specifieke situatie en 
behoeften; 

ERKENNEN de noodzaak dringend werk te maken van de bescherming van kinderen tegen geweld, 
uitbuiting en handel, en te zorgen voor een snelle en betrouwbare toetsing van hun leeftijd om 
misbruiken te voorkomen en hun rechten te beschermen, in overeenstemming met het EU-recht en 
internationale verplichtingen; 

ONDERSTREPEN het belang van bewustmaking en de betrokkenheid van plaatselijke gemeen-
schappen bij de bescherming van migrerende kinderen; 

ONDERSTREPEN dat maatregelen die de Europese Unie en haar lidstaten nemen gericht zouden 
moeten zijn op een verdere analyse en het voorkomen van het gebruik van de kwetsbaarheid van 
kinderen door ouders of andere personen die ouderlijke verantwoordelijkheid dragen om de 
mogelijkheid te krijgen de Unie op legale wijze binnen te komen, zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan het bestaande EU-acquis op dit gebied - gezinshereniging, gezinseenheid en de specifieke 
rechten van het kind, waaronder de rechten van niet-begeleide minderjarigen -, en in het belang van 
het kind; 

VERZOEKEN de lidstaten, zo nodig, maatregelen te nemen of uit te voeren ter bescherming van 
kinderen in alle stadia van migratie, voortbouwend op onder andere de aanbevelingen in de 
mededeling van de Commissie over "bescherming van migrerende kinderen"; 

VERZOEKEN de lidstaten ten volle rekening te houden met de specifieke situatie en de belangen 
van het kind, en met name van niet-begeleide kinderen als een bijzonder kwetsbare categorie, in alle 
lopende besprekingen van wetgevingsvoorstellen betreffende de hervorming van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel; 

VERZOEKEN de Commissie en de desbetreffende EU-instanties de lidstaten te ondersteunen, 
onder meer door beschikbare financiële middelen in te zetten en betere opleiding, begeleiding en 
operationele steun te geven, met bijzondere aandacht voor de lidstaten die met de grootste 
uitdagingen worden geconfronteerd; 

VERZOEKEN de Commissie regelmatig verslag uit te brengen bij het Europees Parlement en de 
Raad over de uitvoering van deze maatregelen. 

 

                                                                                                                                                                  
4 Beschikbaar op https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf

