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Comisia pentru petiţii

29.11.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1596/2012, adresată de Lucie Haardt, de cetăţenie germană, în numele 
„Jugendliche ohne Grenzen”, susţinută de aproximativ 25 de organizaţii şi de sute 
de cosemnatari, privind drepturile omului în relaţie cu refugiaţii în Europa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii solicită politicienilor din întreaga Europă, de la nivel european, naţional, regional 
şi local, să respecte drepturile copiilor şi drepturile omului în relaţie cu refugiaţii. Ei susţin 
desfiinţarea protecţiei frontierelor, a taberelor de refugiaţi şi a închisorilor pentru refugiaţi, 
care constituie un pericol. Ei solicită, de asemenea, încetarea discriminării refugiaţilor şi 
susţin accesul refugiaţilor la educaţie şi la activităţi salariate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Petiţionarii, susţinuţi de aproximativ 25 de organizaţii şi de sute de cosemnatari, solicită 
politicienilor din întreaga Europă să respecte drepturile copiilor şi drepturile omului în relaţie 
cu resortisanţii ţărilor terţe. Petiţionarii consideră că drepturile copiilor şi drepturile omului în 
relaţie cu resortisanţii ţărilor terţe nu sunt pe deplin puse în aplicare în UE, în special din  
cauza limitărilor impuse liberei circulaţii a persoanelor care nu sunt europeni, a controalelor la 
frontiere, a detenţiei şi a returnărilor forţate. Petiţionarii consideră că Europa duce un război 
nedeclarat împotriva refugiaţilor şi migranţilor.

Petiţionarii solicită UE, în special:



PE524.824v01-00 2/7 CM\1012707RO.doc

RO

� să protejeze drepturile refugiaţilor în contextul controalelor la frontiere, inclusiv pe marea 
liberă; 

� să pună capăt operaţiunilor desfăşurate de Agenţia Frontex care contravin drepturilor 
omului şi refuzului intrării refugiaţilor la frontierele externe ale UE;

� să salveze persoanele aflate pe mare în drum spre Europa şi să îi sprijine pe cei care 
salvează vieţile refugiaţilor;

� să deschidă frontierele refugiaţilor, să sprijine dreptul la liberă circulaţie, să permită tuturor 
să trăiască în locul şi ţara aleasă;

� să elaboreze o legislaţie care pune capăt discriminării „refugiaţilor” toleraţi, cel puţin să 
asigure accesul „persoanelor fără acte de identitate”, fără teama de deportare, la asistenţă 
medicală, la educaţie şi la drepturile fundamentale în materie de ocupare a forţei de muncă; 

� să ofere formare autorităţilor, poliţiei şi armatei în materie de combatere a rasismului; 

� să asigure tuturor, indiferent de statutul de rezident, oportunităţi convenabile de educaţie 
lingvistică şi de formare;

� să pună capăt detenţiei în tabere şi închisori şi despărţirii familiilor;

� să permită persoanelor care au fost deportate şi cărora Europa le-a devenit casă să se 
întoarcă în Europa.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Respectarea drepturilor fundamentale ale migranţilor, inclusiv ale solicitanţilor de azil şi ale 
refugiaţilor, este un obiectiv esenţial pe care statele membre trebuie să îl asigure atunci când 
aplică legislaţia UE. În plus, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale, în cadrul 
tuturor acţiunilor care vizează copii, întreprinse fie de autorităţi publice, fie de instituţii 
private, interesul superior al copilului trebuie respectat în primul rând. Astfel, în toate 
domeniile de politică, inclusiv în materie de azil şi migraţie, statele membre trebuie să asigure 
respectarea deplină a principiului interesului superior al copilului 1.

Libera circulaţie a persoanelor este un drept fundamental de care se bucură toţi cetăţenii UE. 
Crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, impune 
consolidarea controalelor la frontierele externe ale Uniunii, precum şi reglementarea intrării şi 
şederii resortisanţilor ţărilor terţe, inclusiv prin intermediul unui politici comune în materie de 
azil şi imigraţie. Trebuie atins un echilibru între păstrarea accesibilităţii UE, printre altele, 
pentru cei care pot avea nevoia de protecţie internaţională şi asigurarea controlului 
frontierelor externe ale statelor membre În schimb, astfel s-ar putea contribui la combaterea 
unor fenomene precum imigraţia ilegală şi traficul de persoane. 

                                               
1 Acquis-ul UE şi documentele de politică privind drepturile copilului au fost compilate în cadrul unui document 
care este disponibil la: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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Legislaţia UE impune limitări în ceea ce priveşte capacitatea unui solicitant de azil de a se 
deplasa în alte state înainte de luarea unei decizii cu privire la cererea sa de azil de către statul 
membru responsabil. Cu toate acestea, persoanele care au primit statutul de refugiat au dreptul 
la liberă circulaţie în cadrul spaţiului Schengen, în aceleaşi condiţii ca oricare alt rezident 
legal al UE. 

Cadrul legislativ al UE privind gestionarea frontierelor externe subliniază obligaţia statelor 
membre de a respecta drepturile fundamentale. Atunci când efectuează activităţi de control la 
frontiere, individual, în cooperare între ele sau cu ţări terţe ori în cadrul unei operaţiuni 
comune sub coordonarea Agenţiei Frontex, statele membre trebuie să respecte drepturile 
fundamentale şi trebuie să nu ia nicio măsură care încalcă principul nereturnării. În special, 
Codul Frontierelor Schengen1, care este instrumentul juridic principal de stabilire a 
obligaţiilor statelor membre privind gestionarea frontierelor externe, face trimitere în mod clar 
la Carta drepturilor fundamentale şi la principul nereturnării. Codul Frontierelor Schengen 
prevede că poliţiştii de frontieră trebuie să respecte în totalitate demnitatea umană în 
exercitarea funcţiilor lor, în special în ceea ce priveşte persoanele vulnerabile, şi că orice 
măsură pe care o iau ar trebui să fie proporţională şi nediscriminatorie. 

Îngrijorările privind protecţia drepturilor fundamentale pe parcursul operaţiunilor comune şi 
al altor activităţi coordonate de Agenţia Frontex sunt abordate prin cele mai recente 
modificări aduse Regulamentului privind Frontex2 şi Deciziei 2010/252/UE a Consiliului3. 
Noile norme care reglementează activitatea Agenţiei Frontex au adus evoluţii importante 
precum elaborarea strategiei cu privire la drepturile fundamentale de către agenţie, crearea 
Forumului consultativ privind drepturile fundamentale care implică organizaţii şi ONG-uri 
internaţionale, precum şi numirea ofiţerului pentru drepturile fundamentale care 
supraveghează activităţile agenţiei pentru a se asigura că este garantată protecţia drepturilor 
fundamentale. 

În conformitate cu Regulamentul privind Frontex, statele membre care găzduiesc o operaţiune 
coordonată de Agenţia Frontex trebuie să prevadă măsuri disciplinare adecvate în cazul în 
care apar încălcări ale drepturilor fundamentale sau ale obligaţiilor de protecţie internaţională 
pe parcursul unei operaţiuni. În plus, operaţiunile Frontex trebuie suspendate sau încetate, 
complet sau parţial, dacă directorul executiv al agenţiei consideră că astfel de încălcări au un 
caracter grav sau este posibil să persiste.

Decizia 2010/252/UE a Consiliului4 reglementează operaţiunile de supraveghere a frontierelor 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a 
unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), 
JO L 105, 13.4.2006.
2 Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, 
JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
3 Decizia Consiliului din 26 aprilie 2010 de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziţii referitoare 
la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenţia 
Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii 
Europene, JO L 111, 4.5.2010, p. 20.
4 La 5 septembrie 2012, decizia a fost anulată prin hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-
355/10, dar este în vigoare până la înlocuirea sa cu noi norme. La 12 aprilie 2013, Comisia a prezentat o 
propunere de regulament de înlocuire a respectivei decizii (COM(2013)197).
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externe maritime coordonate de Agenţia Frontex, inclusiv operaţiunile de salvare care pot 
apărea pe parcursul operaţiunilor de supraveghere. Deşi Frontex nu este un organism de 
căutare şi salvare, are sarcina de a oferi statelor membre asistenţă tehnică şi operativă sporită, 
având în vedere că unele situaţii pot prezenta urgenţe umanitare şi operaţiuni de salvare pe 
mare. Decizia 2010/252/UE a Consiliului subliniază obligaţia statelor membre de a respecta 
drepturile fundamentale pe parcursul operaţiunilor de supraveghere a frontierelor maritime 
coordonate de Agenţia Frontex. Prevede în mod explicit principul nereturnării, stabilind în 
mod clar că acest principiu se aplică şi mării libere. 

 În conformitate cu Regulamentul privind Frontex şi cu Decizia 2010/252/UE a Consiliului, 
poliţiştii de frontieră care iau parte la operaţiuni coordonate de Frontex trebuie să fie instruiţi 
cu privire la drepturile fundamentale şi la regimul internaţional de căutare şi salvare. 

Propunerea de regulament de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor 
(EUROSUR)1, dacă este adoptat, ar fi un sistem de cooperare şi schimb de informaţii între 
statele membre şi cu Frontex, pentru ca statele membre să îşi poată gestiona frontierele în 
mod cooperativ şi eficace. Obiectivele EUROSUR, astfel cum sunt propuse de Comisie, sunt 
prevenirea trecerii ilegale a frontierelor şi a infracţionalităţii transfrontaliere şi reducerea 
pierderilor de vieţi omeneşti pe mare. EUROSUR este conceput a fi un sistem multifuncţional 
care ar oferi statelor membre o imagine mai bună a ceea ce se întâmplă pe mare şi, prin 
urmare, ar putea fi utilizat ca instrument pentru a contribui la îmbunătăţirea capacităţii statelor 
membre de a salva vieţi omeneşti pe mare.

Dreptul de azil este o garanţie în temeiul legislaţiei UE şi al legislaţiei internaţionale. 
Legislaţia UE conţine dispoziţii obligatorii potrivit cărora statele membre trebuie să asigure 
acces la proceduri resortisanţilor ţărilor terţe care solicită protecţie internaţională. În special, 
Directiva privind procedurile de azil2 prevede că fiecare resortisant al unei ţări terţe care 
solicită protecţie internaţională pe teritoriul unui stat membru are dreptul de a depune o cerere 
de azil şi de a avea acces la autorităţile naţionale competente să înregistreze şi să îi examineze 
cererea. Aceasta este o garanţie esenţială în temeiul acquis-ului UE în materie de azil pentru a 
se asigura că resortisanţii ţărilor terţe nu sunt returnaţi din state membre pentru a fi supuşi 
persecuţiilor.

Acquis-ul UE în materie de azil oferă garanţii procedurale şi statut de protecţie adecvată 
numai resortisanţilor ţărilor terţe care sunt prezenţi pe teritoriul statelor membre, inclusiv la 
frontierele lor, în apele lor teritoriale sau în zonele de tranzit. Cererile de azil exprimate în 
afara teritoriului unui stat membru, inclusiv pe marea liberă, nu se află sub incidenţa acquis-
ului UE în materie de azil. Cu toate acestea, aşa cum a fost menţionat anterior, atunci când 
desfăşoară operaţiuni de supraveghere la frontiere pe marea liberă, statele membre trebuie să 
respecte principul nereturnării. 

                                               
1 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului european de 
supraveghere a frontierelor (EUROSUR), 12 decembrie 2011, COM(2011)873.
2 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile 
din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat.
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În plus, legislaţia nou adoptată în materie de azil1 va creşte nivelul de armonizare şi va 
consolida standardele, în conformitate cu obligaţiile internaţionale. În ceea ce priveşte accesul 
la procedura de azil în special, Directiva revizuită privind procedurile de azil2 consolidează 
dispoziţiile menite să asigure acces la procedurile de azil pentru persoanele care pot avea 
nevoie de protecţie internaţională. De exemplu, directiva specifică în prezent că funcţionarii 
care vin în primul rând în contact cu persoane care solicită protecţie internaţională, în special 
acei funcţionari care desfăşoară activităţi de supraveghere a frontierelor terestre sau maritime 
sau efectuează controale la frontiere, ar trebui să primească instrucţiunile şi formarea necesară 
privind modul de recunoaştere şi de tratare a cererilor de protecţie internaţională.

Directiva privind condiţiile de primire3 şi Directiva privind returnarea4 revizuite conţin norme 
clare şi stricte privind detenţia solicitanţilor de azil şi a resortisanţilor ţărilor terţe în vederea 
unei decizii de returnare care are ca scop să se asigure că detenţia nu este arbitrară şi că 
drepturile fundamentale sunt respectate în toate cazurile. În special, detenţia poate exista 
numai din motive prevăzute şi numai dacă este în conformitate cu principiile proporţionalităţii 
şi necesităţii, după o examinare individuală a fiecărui caz. Trebuie să fie disponibile garanţii 
juridice necesare precum accesul la o cale de atac eficientă şi la asistenţă juridică gratuită, 
dacă este necesar. Condiţiile de primire în detenţie trebuie, de asemenea, să respecte 
demnitatea umană.

Noua legislaţie în materie de azil recunoaşte vulnerabilitatea specifică a minorilor (însoţiţi sau 
nu) şi prevede în mod special garanţii suplimentare pentru ei. De exemplu, în conformitate cu 
Directiva revizuită privind condiţiile de primire, minorii neînsoţiţi sunt reţinuţi numai în 
situaţii extraordinare, nu sunt cazaţi în cadrul unui penitenciar şi sunt depuse toate eforturile 
pentru a-i elibera cât mai curând posibil. Minorii care sunt plasaţi în detenţie au posibilitatea 
de a participa la activităţi de agrement, inclusiv la joacă şi la activităţi recreative adaptate 
vârstei lor. Aceeaşi directivă prevede că în cazul plasării în detenţie a femeilor care solicită 
azil, statele membre se asigură că acestora li se oferă cazare separată de bărbaţii care solicită 
azil, cu excepţia cazurilor în care aceştia aparţin aceleiaşi familii şi toate persoanele vizate şi-
au dat consimţământul.

UE este dedicată respectării drepturilor fundamentale, de asemenea, în ceea ce priveşte 
politica sa de returnare a migranţilor în situaţie neregulamentară. Drepturile migranţilor în 
situaţie neregulamentară sunt reglementate prin Directiva privind returnarea. Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene a demonstrat impactul extins al directivei, în special în cadrul unei 

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 603/2013 din 26 iunie 2013 (Eurodac), Regulamentul (UE) nr. 604/2013 din 
26 iunie 2013 (Dublin), Directiva 2013/33/UE din 26 iunie 2013 (Directiva privind condiţiile de primire) şi 
Directiva 2013/32/UE din 26 iunie 2013 (Directiva privind procedurile de azil).
2 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune 
de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale. Directiva abrogă şi înlocuieşte începând din 21 iulie 2015 
Directiva 2005/85/CE. 
3 Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor 
pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională. Directiva abrogă şi înlocuieşte începând din 
21 iulie 2015 Directiva 2003/9/CE. 
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hotărâri importante – hotărârea El Dridi1 –, care a concluzionat că statele membre nu pot 
prevedea sancţiuni penale (pedeapsă cu închisoare) pentru prezenţa ilegală sau nerespectarea 
unui ordin de returnare. 

Directiva privind returnarea include numeroase garanţii specifice potrivit cărora drepturile 
fundamentale ale eventualelor persoane returnate sunt pe deplin respectate. Prevede în mod 
special că eventualele persoane returnate au dreptul la un proces corespunzător în cadrul unor 
proceduri decizionale în materie de returnare şi impune ca persoanelor care urmează să fie 
returnate să li se ofere posibilitatea de a părăsi UE în mod voluntar. În această privinţă, este 
oferită asistenţă financiară extinsă în cadrul Fondului european de returnare pentru a finanţa 
programe care au ca scop facilitarea returnării voluntare şi a reintegrării migranţilor în situaţie 
neregulamentară. În aşteptarea returnării şi pentru cei care nu pot fi returnaţi (în special din 
cauză nu este posibilă readmisia în ţara de origine), directiva asigură acces la asistenţă 
medicală de bază. Directiva privind returnarea prevede, de asemenea, garanţii specifice pentru 
protecţia familiilor şi a persoanelor vulnerabile precum minorii neînsoţiţi, inclusiv 
posibilitatea de amânare  a expulzării în anumite situaţii. Directiva privind returnarea prevede, 
de asemenea, garanţii specifice pentru minori, inclusiv dreptul la educaţie, de a fi reţinuţi 
numai în situaţii extraordinare şi, în această situaţie, numai în unităţi de cazare 
corespunzătoare. 

Astfel, în conformitate cu Directiva privind returnarea, statele membre trebuie să asigure 
pentru toţi migranţii în situaţie neregulamentară un tratament demn pe parcursul procedurilor 
de returnare, care trebuie să fie în sine echitabile şi transparente. Resortisanţii ţărilor terţe 
returnaţi în ţările lor de origine, în aplicarea Directivei privind returnarea, şi care doresc să se 
întoarcă într-un stat membru al Uniuni Europene trebuie să îşi depună cererea lor pentru 
permisiune de intrare şi de şedere la autorităţile competente din statul membru în care doresc 
să intre şi să trăiască. Autorităţile din statul membru în cauză trebuie să ia o decizie privind 
respectiva cerere în conformitate cu normele definite în acquis-ul UE şi în dispoziţiile juridice 
naţionale corespunzătoare.

Garanţiile oferite prin Directiva privind returnarea se aplică din momentul în care un migrant 
în situaţie neregulamentară a fost identificat de către autorităţile competente. În ceea ce 
priveşte aspectul legat de reţinerea migranţilor în situaţie neregulamentară, Agenţia pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii a emis orientări2 menite să garanteze că statele membre 
respectă pe deplin drepturile fundamentale şi în acest context. Deşi nu au un caracter 
obligatoriu, aceste orientări sunt reflectate în general în practica zilnică a statelor membre.

 Comisia monitorizează îndeaproape respectarea de către statele membre a obligaţilor 
menţionate anterior şi, în calitate de gardian al tratatelor, nu ezită să întreprindă demersuri 
corespunzătoare atunci când există o dovadă clară ca un stat membru încalcă legislaţia UE.

                                               

1 Cauza C-61/11 PPU.

2Reţinerea migranţilor în situaţie neregulamentară – Considerente privind drepturile fundamentale
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants
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