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Rezoluția Parlamentului European referitoare la migrație și refugiați în Europa
(2015/2833(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 9 septembrie 2015 privind 
migrația și refugiații în Europa,

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), aproximativ 
664 183 de imigranți ilegali au ajuns pe coastele Italiei, Spaniei, Greciei și Maltei 
începând cu 1 ianuarie 2015;

B. întrucât, potrivit OIM, peste 2 700 de persoane au dispărut sau au murit în Marea 
Mediterană de la începutul acestui an;

C. întrucât presiunea imigrației prin frontierele din Balcanii de Vest și prin frontierele din 
est a crescut, de asemenea, dramatic;

D. întrucât traficanții de persoane și membrii rețelelor care introduc ilegal imigranți 
exploatează imigrația ilegală și pun în pericol viețile imigranților ilegali pentru a obține 
profituri pentru propriile afaceri și poartă responsabilitatea pentru moartea a mii de 
persoane; întrucât traficanții de persoane generează profituri de 20 de miliarde de EUR 
pe an din activitățile lor infracționale; întrucât, potrivit Europol, grupările infracționale 
organizate care facilitează activ transportul de imigranți ilegali prin Marea Mediterană 
au legături directe cu traficul de persoane, drogurile și armele de foc;

E. întrucât s-a constatat că membri ai Statului Islamic și ai altor grupări fundamentaliste și 
teroriste se ascund printre imigranții ilegali pentru a putea intra în Uniunea Europeană;

F. întrucât Qatarul, Arabia Saudită și alte state din Golf finanțează grupări teroriste din 
Orientul Mijlociu și Africa de Nord și refuză să acorde protecție refugiaților; 

G. întrucât guvernul Australiei a obținut rezultate semnificative prin intermediul 
operațiunii „Frontierele suverane” în ceea ce privește controlul la frontiere și prevenirea 
pierderii de vieți pe mare;

H. întrucât UE și anumite state membre nu doresc să protejeze frontierele externe și să 
trimită înapoi, în locul de plecare, ambarcațiunile sosite, ceea ce a făcut ca UE și 
respectivele state membre să devină o verigă indispensabilă a lanțului traficului de 
persoane; 

I. întrucât transferul imigranților ilegali de pe ambarcațiunile traficanților de persoane pe 
navele UE reprezintă un ajutor inestimabil pentru traficanții de persoane, încurajând 
imigrația ilegală și validând modelul de activitate și modul de operare al traficanților de 
persoane; 
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J. întrucât capacitatea de absorbție a multor state membre a fost depășită de mult timp;

K. întrucât opinia publică din majoritatea statelor membre se opune în mod clar continuării 
imigrației în masă, iar voința populației trebuie respectată în vederea reducerii 
deficitului democratic din UE; 

L. întrucât imigranții ilegali din Turcia pot obține cu ușurință pașapoarte siriene false, ceea 
ce reprezintă o amenințare importantă la adresa securității interne a statelor naționale, 

1. regretă pierderea de vieți din Marea Mediterană; îndeamnă statele membre să își 
modifice în mod fundamental politicile pentru a opri imigrația în masă și a evita 
pierderea altor vieți pe mare;

2. solicită UE și statelor membre să urmeze modelul australian și să restabilească și să 
protejeze în mod eficient frontierele externe; 

3. subliniază faptul că este mai eficace să se ofere protecție refugiaților în propriile 
regiuni;

4. îndeamnă statele din Golf să primească refugiați și să își asume responsabilitățile care le 
revin;

5. îndeamnă statele din Golf și Turcia să nu mai finanțeze grupările teroriste;

6. solicită Uniunii Europene și statelor membre să abroge Tratatul Schengen și să 
restabilească dreptul statelor membre de a-și controla din nou frontierele; 

7. solicită statelor membre să intensifice lupta împotriva terorismului și să își protejeze 
securitatea internă; 

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 


