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privind problema imigranţilor ilegali din UE

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, un şofer de camion care utilizează frecvent serviciile de feribot dinspre Calais 
către Regatul Unit, indică faptul că îi este practic imposibil să se asigure că imigranţii ilegali 
nu se ascund la bordul vehiculului său. Cu toate acestea, în cazul în care, la sosirea în Anglia, 
este descoperit un pasager clandestin, conducătorul auto este tratat ca un traficant şi amendat, 
chiar dacă este în măsură să prezinte documentaţia care atestă că autorităţile franceze nu au 
detectat pasageri clandestini în, pe sau sub vehiculul său. Petiţionarul susţine că aceasta este o 
situaţie de neconceput pentru conducătorii auto şi pentru operatorii de transport şi că 
problemele s-au înrăutăţit de la evacuarea coridorului de tranzit de la Calais. Petiţionarul 
indică faptul că din cauza amenzilor, o serie de firme au decis să întrerupă operaţiunile de 
transport în Regatul Unit. Prin urmare, acesta solicită o modificare a legislaţiei europene în 
materie de imigraţie în vederea rezolvării acestei situaţii, care nu este sustenabilă din punct de 
vedere economic şi adesea pune în pericol chiar viaţa fugarilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Legislaţia UE relevantă în materie este Directiva 2002/90/CE1 şi Decizia-cadru 2002/946/JAI2

                                               
1 JO L 328, 5.12.2002, p. 17. 
2 JO L 328, 5.12.2002, p. 1.
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din 28 noiembrie 2002 corespunzătoare, privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni 
facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate. În conformitate cu aceste acte, statele 
membre adoptă pedepse adecvate pentru persoanele care ajută cu bună ştiinţă o persoană care 
nu este cetăţean al unui stat membru să pătrundă sau să tranziteze teritoriul unui stat membru 
sau care ajută o astfel de persoană, în schimbul unui câştig financiar, să rămână într-un stat 
membru, cu încălcarea legilor statului în cauză.

La întrebarea dacă practicile descrise în petiţie intră sub incidenţa acestor prevederi şi a 
legislaţiei naţionale de aplicare nu pot răspunde decât organele judiciare competente, care 
procedează la o analiză a circumstanţelor fiecărui caz în parte. Comisia menţionează că 
Directiva 2002/90/CE menţionată mai sus reclamă exclusiv sancţionarea ajutorului dat cu 
bună ştiinţă. În fapt, comportamentul fără intenţie cade în afara definiţiei date „traficului” în 
această directivă şi, prin urmare, nu se înscrie în sfera de competenţă a UE în acest domeniu. 
Din acest motiv, Comisia nu dispune de nicio competenţă de ordin general pentru a interveni 
în această chestiune. 

Conform celor anunţate prin Planul de acţiune care însoţeşte Programul de la Stockholm 
pentru dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, Comisia urmează să ia în 
consideraţie o revizuire a Directivei 2002/90/CE şi a Deciziei-cadru 2002/946/JAI. 


