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B8-0842/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la migrație și situația refugiaților
(2015/2833(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și protocoalele adiționale la aceasta,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului din 1950,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 decembrie 2014 privind migrația în 
cadrul cooperării pentru dezvoltare a UE și din 26 mai 2015 privind un nou parteneriat 
mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă după 2015, 

– având în vedere Inițiativa privind ruta de migrație UE-Cornul Africii („Procesul de la 
Khartoum), adoptată la 28 noiembrie 2014 de către Uniunea Africană și statele membre 
și instituțiile UE,

– având în vedere Agenda europeană privind migrația a Comisiei din 13 mai 2015,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la cele mai recente tragedii 
din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil1,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 23 aprilie 2015,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 20142 referitoare la situația din 
Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE,

– având în vedere discursul Președintelui Parlamentului European pronunțat în timpul 
vizitei acestuia la Lampedusa din 2-3 octombrie 2014, pentru a marca un an de la 
tragedia din 3 octombrie 2013,

– având în vedere rapoartele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
referitoare la vizitele efectuate de delegațiile sale în Lampedusa în noiembrie 2011, în 
Iordania în februarie 2013, pentru a evalua situația refugiaților din Siria, și în Bulgaria 
în ianuarie 2014, pentru a evalua situația solicitanților de azil și a refugiaților, în special 
a celor proveniți din Siria,

– având în vedere dezbaterile organizate în cadrul ședinței plenare din 9 octombrie 2013 

1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0176.
2 Texte adoptate, P8_TA(2014)0105.
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pe tema politicilor UE în domeniul migrației în Mediterana, în care s-a acordat o atenție 
specială evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa, 

– având în vedere dezbaterile care au avut loc în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne de la începutul actualei legislaturi, în special cele din 22 iulie 
2014 referitoare la punerea în aplicare a Comunicării privind activitatea Grupului 
operativ pentru Marea Mediterană, din 4 septembrie 2014 pe tema activităților Frontex 
în Marea Mediterană și a Grupului operativ pentru Marea Mediterană, precum și din 24 
septembrie 2014 referitoare la Al cincilea raport anual al Comisiei privind imigrația și 
azilul (2013) (COM(2014)0288) și la Raportul anual al Biroului European de Sprijin 
pentru Azil (EASO) privind situația azilului în Uniunea Europeană (2013), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2013 privind activitatea 
Grupului operativ pentru Marea Mediterană (COM(2013)0869),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013,

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 mai 2014 referitor 
la punerea în aplicare a Comunicării privind activitatea Grupului operativ pentru Marea 
Mediterană (SWD(2014)0173),

– având în vedere concluziile adoptate de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 
26 și 27 iunie 2014, în care sunt definite orientările strategice referitoare la planificarea 
legislativă și operațională pentru următorii ani din domeniile libertății, securității și 
justiției, 

– având în vedere orientările politice ale viitoarei Comisii, prezentate de către 
Președintele Juncker la 15 iulie 2014 în plenul Parlamentului,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 septembrie 
2014 referitor la politicile europene în materie de imigrație,

– având în vedere angajamentele pe care și le-a luat comisarul pentru migrație, afaceri 
interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, cu ocazia audierii sale la 30 septembrie 
2014 de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 10 octombrie 2014 privind adoptarea de 
măsuri pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii,

– având în vedere raportul din aprilie 2012 al Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) intitulat „Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană: cine este 
responsabil?”, 

– având în vedere rapoartele anuale ale Raportorului special al ONU pentru drepturile 
omului în cazul migranților, în special raportul referitor la gestionarea frontierelor 
externe ale UE și impactul său asupra drepturilor omului în cazul migranților, publicat 
în aprilie 2013, și raportul referitor la exploatarea prin muncă a migranților, publicat în 
aprilie 2014,

– având în vedere raportul anual al EASO privind situația azilului în Uniunea Europeană 
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(2014),

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

A. întrucât perioada de vară a demonstrat din nou că migrația nu reprezintă o problemă 
temporară – se pare că creșterea semnificativă a numărului refugiaților va continua ca 
urmare a instabilității din ce în ce mai accentuate de la frontierele Europei cauzate de 
conflictele din Orientul Mijlociu și din Africa Subsahariană, la care se adaugă încălcări 
flagrante ale drepturilor omului, o escaladare a violențelor și a terorismului și efectele 
devastatoare ale schimbărilor climatice, fapt care demonstrează încă o dată nevoia 
urgentă de a face tot posibilul pentru a salva viețile persoanelor care își părăsesc țara și 
se află în pericol și nevoia ca statele membre să își respecte obligațiile internaționale, 
inclusiv pe cele privind salvarea pe mare; 

B. întrucât Siria, Afganistan, Eritreea și Irak s-au numărat printre principalele țări de 
origine ale solicitanților de azil în februarie 2015 și întrucât peste două treimi din 
solicitanții de azil respectivi au drept de azil sau de protecție subsidiară; 

C. întrucât în cadrul celei mai recente reuniuni a Consiliului European, din 25-26 iunie 
2015, și al reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne, care a urmat pe 20 iulie 2015 
la Bruxelles, liderii UE nu au ajuns la un acord privind un mecanism de redistribuire a 
transferului și relocării, convenind în schimb asupra unui mecanism voluntar;

D. întrucât, la 3 septembrie 2015, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a 
solicitat redistribuirea a cel puțin 100 000 de refugiați; 

E. întrucât, în locul actualului proces ad hoc de luare a deciziilor, este necesară o abordare 
pe termen mai lung a operațiunilor;

F. întrucât pozițiile diverse adoptate de diferitele state membre ale UE subliniază în 
continuare faptul că UE are 28 de politici fragmentate în domeniul migrației, inclusiv 
unele atitudini discutabile care trebuie să fie abordate cât mai curând;

G. întrucât situația actuală din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia și 
Ungaria demonstrează o lipsă jenantă de solidaritate față de solicitanții de azil, o 
coordonare insuficientă și absența unor acțiuni coerente; întrucât această situație duce la 
haos și la încălcări persistente ale drepturilor omului;

H. întrucât liderii unor state membre și partidele de extremă dreapta folosesc situația 
actuală pentru a alimenta sentimentele anti-migrație, dând totodată vina pe UE pentru 
criză, ceea ce contribuie la creșterea numărului de acte de violență împotriva 
migranților;

I. întrucât lipsa unor proceduri și standarde unitare privind azilul în statele membre duce 
la niveluri diferite de protecție și, în unele cazuri, chiar la garanții inadecvate pentru 
solicitanții de azil,

1. își exprimă profunda întristare și regretul privind actuala criză umanitară; 

2. își exprimă solidaritatea față de numărul mare de refugiați și de migranți care sunt 
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victimele unui conflict interminabil, ale unor încălcări grave ale drepturilor omului, ale 
unor greșeli palpabile comise în actul de guvernare și ale represiunii severe;

3. îndeamnă toate statele membre și toate instituțiile și agențiile europene să adopte 
imediat măsuri pentru a răspunde la situația de criză din Mediterana și de la frontierele 
UE, bazându-se pe solidaritate și pe partajarea echitabilă a responsabilității, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), precum și pe o abordare holistică, care să ia în considerare toate 
aspectele, inclusiv migrația legală și în condiții de siguranță, respectarea deplină a 
drepturilor și valorilor fundamentale, cooperarea cu țări terțe (din afara UE) și o 
întoarcere în conformitate cu drepturile fundamentale și principiul nereturnării, prin 
coordonarea politicilor interne și externe ale UE, în special politica sa externă și de 
securitate comună, precum și politica comercială și de dezvoltare;

4. solicită ca sistemul european comun de azil să fie pus în aplicare rapid și deplin de către 
toate statele membre participante, asigurându-se astfel standarde europene comune în 
temeiul legislației existente;

5. regretă faptul că Consiliul European nu a reușit să pună în aplicare inițiativele propuse 
de Comisie în Agenda sa privind migrația din 13 mai 2015, instituind la nivelul UE un 
mecanism credibil și cu caracter obligatoriu de solidaritate între statele membre, care să 
includă un regim obligatoriu de reinstalare și transferuri de urgență între statele 
membre; consideră că este esențial pe termen lung ca, în acest context, să se procedeze 
la examinarea și apoi la revizuirea fundamentală a Regulamentului de la Dublin printr-
un sistem de transfer la nivelul UE cu titlu obligatoriu și permanent, cuplat cu un 
mecanism echitabil de redistribuire; îndeamnă, între timp, statele membre să aplice 
integral criteriile prevăzute în Regulamentul Dublin III, cum ar fi clauzele referitoare la 
copiii neînsoțiți și la reîntregirea familiei și clauzele discreționare, asigurând astfel 
standarde europene comune în conformitate cu legislația existentă;

6. subliniază că în 2014, aproape jumătate din solicitanții de azil din Europa aveau dreptul 
la azil sau la protecție subsidiară sau erau autorizați să rămână din motive umanitare; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a recurge în mai mare măsură la căi sigure și 
legale și de a consolida acordarea de vize umanitare în temeiul Codului de vize, invitând 
statele membre să utilizeze în mai mare măsură aceste vize umanitare;

7. subliniază că, pe lângă un program de relocare puternic și ținând cont de faptul că o 
serie de state membre nu dispun de resursele umane necesare, statele membre ar trebui 
să convină să asigure alte căi legale, cum ar fi reîntregirea familiei îmbunătățită, 
sistemele de sponsorizare private, regimurile de vize flexibile, inclusiv pentru studii sau 
muncă; 

8. reamintește faptul că acordarea de azil este un drept al omului fundamental garantat de 
legile și obligațiile internaționale, care sunt obligatorii pentru toate statele membre; 
subliniază, prin urmare, că statele membre ar trebui să folosească în mai mare măsură 
procedurile pe care le au la dispoziție pentru a trata cererile urgente de protecție, 
utilizând în mai mare măsură cadrul juridic existent, inclusiv examinarea cererilor de 
azil depuse la consulatele lor din țări terțe;

9. reamintește faptul că migrația este un fenomen global și complex care cere, de 
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asemenea, o strategie pe termen lung ce abordează cauzele sale profunde, cum ar fi 
sărăcia, inegalitățile, injustiția și conflictele armate; îndeamnă UE, statele membre ale 
acesteia și comunitatea internațională să își consolideze rolul în soluționarea conflictelor 
și, în special, să contribuie la găsirea de soluții politice durabile în țările afectate de 
conflicte, precum țările din Orientul Mijlociu, Siria și Libia, și să consolideze dialogul 
politic, inclusiv cu organizații regionale, incluzând toate elementele legate de drepturile 
omului, pentru a sprijini instituțiile favorabile incluziunii și democratice, pentru a 
construi reziliența comunităților locale și a promova dezvoltarea socială și democratică 
în țările de origine și în rândul populației lor; îndeamnă, în acest sens, Comisia să își 
asume un rol de lider și să reunească lideri mondiali pentru a aborda această problemă 
ca o chestiune prioritară pentru întreaga comunitate internațională; așteaptă cu interes 
Conferința de la Valetta privind migrația, considerând-o o oportunitate pentru un dialog 
constructiv între UE, Uniunea Africană și țări-cheie care, împreună, pot să ia măsuri 
decisive pentru a aborda situația migrației în mod corespunzător;

10. solicită instituirea de coridoare umanitare în toate țările de tranzit ale refugiaților (atât în 
regiunea mediteraneană, cât și în Balcanii de Vest), în scopul acordării de ajutor 
umanitar și al asigurării faptului că sunt acoperite nevoile de bază și că sunt respectate 
drepturile omului în cazul refugiaților; subliniază că răspunsul umanitar la criza 
refugiaților ar trebui să facă parte dintr-un plan pe termen mai lung care să includă 
furnizarea de ajutor umanitar pentru țările care se învecinează cu țările de origine ale 
refugiaților, să consolideze capacitățile de redresare rapidă și de protecție, să 
consolideze rolul agențiilor ONU și să îmbunătățească situația politică, socială, 
economică și a drepturilor omului în țările de origine și de tranzit în curs de dezvoltare;

11. solicită Comisiei să se asigure că o nouă abordare a migrației va ocupa un loc central în 
noul cadru de dezvoltare și că vor fi adoptate obiectivele de dezvoltare durabilă la 
summitul ONU de la New York, din septembrie 2015;

12. invită Comisia și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să convoace o conferință internațională 
pe tema crizei refugiaților, cu participarea UE, a statelor sale membre, a agențiilor 
ONU, a SUA, a ONG-urilor internaționale relevante și a statelor arabe, printre alții, în 
scopul instituirii unei strategii globale comune de ajutor umanitar;

13. invită statele membre să ratifice Convenția internațională privind protecția drepturilor 
tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora;

14. ia act de lansarea operațiunii EUNAVFOR MED pentru combaterea călăuzelor și a 
traficanților de persoane în Marea Mediterană în cadrul mai larg al eforturilor de 
soluționare a crizei și de salvare de vieți omenești pe mare, precum și de propunerea 
făcută de VP/ÎR cu ocazia reuniunii informale a miniștrilor apărării din 3 septembrie 
2015 în vederea sporirii capacității operațiunii de a acționa în mare liberă pentru a 
captura și elimina navele utilizate și pentru a contribui la arestarea călăuzelor; 

15. invită Comisia să asigure o marjă de manevră semnificativă și disponibilitate în cadrul 
bugetului pe 2016 și al prevederilor cadrului financiar multianual, permițând acordarea 
unui sprijin mai rapid și mai substanțial statelor membre care înregistrează cele mai 
multe sosiri, precum și a unui sprijin pentru statele membre în ceea ce privește acțiunile 
de primire și integrare a refugiaților; 
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16. îndeamnă statele membre și Comisia să mărească volumul finanțării și al mijloacelor 
alocate pentru a răspunde crizei umanitare în interiorul și în exteriorul UE;

17. invită Comisia și statele membre să ia măsuri urgente de combatere a acțiunilor violente 
și a discursurilor de incitare la ură la adresa migranților; de asemenea, invită liderii UE 
și statele sale membre să adopte o poziție fermă în favoarea solidarității europene și a 
respectării demnității umane și a drepturilor solicitanților de azil;

18. înțelege valoarea abordării de tip „focar”, anunțată în Agenda privind migrația, în ceea 
ce privește consolidarea sprijinului operațional la sosirea inițială a solicitanților, inclusiv 
pentru înregistrarea și prelucrarea inițială a sosirilor, atât timp cât acest răspuns 
abordează și modalitățile de distribuire a solicitanților de azil între statele membre și 
stabilește în mod clar mecanisme care sunt eficace și iau în considerare dimensiunea de 
gen, pentru a identifica persoanele cu nevoi speciale și a le îndruma către serviciile 
relevante; 

19. invită Consiliul și statele membre să acționeze acum și reamintește că obiectivul 
prezentei rezoluții este de a pune în aplicare inițiativele anunțate deja de Comisie pentru 
consolidarea solidarității și a distribuirii răspunderii la nivelul statelor membre, inclusiv 
noua propunere privind crearea unui mecanism permanent de transfer în temeiul 
articolului 78 alineatul (2) din TFUE, cu o creștere suplimentară a numărului de locuri 
de transfer, ca prim pas în direcția bună, ținând seama de faptul că Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne întocmește în prezent un raport care va reflecta 
orientările politice pe termen mediu și lung ale Parlamentului în materie de migrare; 
subliniază necesitatea de a acorda prioritate urgentă situației refugiaților, care, dacă ar fi 
lăsată negestionată va duce la creșterea continuă a numărului de intrări ilegale în UE 
care pun în pericol vieți omenești;

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


