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Ref.: Petiția nr. 0350/2011, adresată de Peter Oedinger, de cetățenie germană, în 
numele Eine-Welt-Initiative Korschenbroich, însoțită de 13 semnături, 
privind primirea refugiaților în Europa 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul invită Comisia Europeană să pună capăt deceselor pe scară largă ale refugiaților 
care vin în Europa cu barca. Acesta consideră că activitățile defensive ale Frontex la 
frontierele externe trebuie să înceteze și că Frontex trebuie să fie implicată în primirea 
refugiaților. De asemenea, el consideră că UE trebuie să pună capăt discriminării pe criterii 
economice a țărilor în curs de dezvoltare și să ducă o politică de migrație decentă, să respecte 
drepturile fundamentale și tradiția iudeo-creștină proprie. Petiționarul dorește, de asemenea, 
ca UE să primească refugiații din zonele de război ale lumii arabe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Tulburările politice și conflictele militare din sudul Mediteranei au determinat pierderi de 
vieți omenești și strămutarea a sute de mii de oameni. UE a răspuns acestei provocări cu 
rapiditate și în mod proactiv. Comisia și statele membre au mobilizat fonduri substanțiale 
pentru a contribui la gestionarea crizei umanitare. 

Comisia este pe deplin conștientă de situația dramatică a migranților care traversează Marea 
Mediterană și regretă profund faptul că atât de mulți dintre aceștia își pierd viețile. Comisia 
depune și va continua să depună toate eforturile pentru a încerca să evite astfel de tragedii, în 
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așa fel încât să reducă numărul victimelor. De aceea, operațiunea comună Hermes din 2011 
coordonată de Frontex, care a fost inițiată la 20 februarie 2011, include activități de căutare și 
salvare. De asemenea, operațiunea include acordarea de asistență Italiei în ceea ce privește 
depistarea și înregistrarea migranților care sosesc pe teritoriul UE. 

Referitor la refugiații blocați în Libia, la 12 mai 2011 Comisia a organizat o conferință 
ministerială a donatorilor în cadrul căreia statele membre ale UE și alte țări europene s-au 
angajat să reinstaleze pe teritoriul lor peste 700 de refugiați foarte vulnerabili care au fost 
blocați o perioadă mare de timp în Libia. În plus, în paralel cu sprijinul umanitar menționat 
anterior, Comisia Europeană intenționează să pună în aplicare de urgență un program regional 
de protecție care să cuprindă Egiptul și Tunisia – și, dacă este posibil, Libia – și care vizează 
creșterea posibilității de a ajuta refugiații blocați în aceste țări și de a dezvolta capacitatea 
legislativă și administrativă a acestor țări de a trata refugiații în conformitate cu standardele 
internaționale. Ambele inițiative vor fi puse în aplicare cu sprijinul Biroului Înaltului Comisar 
al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și al Organizației Internaționale pentru 
Migrație. Comisia speră că aceste două măsuri, din cadrul unui pachet mai vast de măsuri pe 
care UE îl pune în aplicare, vor contribui la diminuarea necesității persoanelor care solicită 
protecție de a traversa Marea Mediterană, reducând astfel riscul producerii de tragedii pe 
mare. 

Comisia dorește să asigure o abordare coerentă a UE în domeniul migrației, mobilității și 
securității, în special cu țările sud-mediteraneene. Dezvoltarea unei politici comune a UE ar 
trebui să se bazeze pe cinci angajamente: organizarea migrației legale, lupta împotriva 
migrației ilegale, consolidarea frontierelor externe, construirea unui sistem european în 
materie de azil și crearea unui parteneriat la nivel mondial pentru migrație și dezvoltare. 

Referitor la drepturile solicitanților de azil și ale refugiaților, în special, Uniunea Europeană se 
angajează să stabilească un sistem comun european de azil, bazat pe aplicarea integrală și 
globală a Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților din 1951. În materie de azil, la 
nivelul Uniunii există un cadru legislativ cuprinzător, care, printre altele garantează accesul la 
procedura de azil, definește criteriile de recunoaștere a refugiaților sau a beneficiarilor de 
protecție subsidiară și stabilește standarde minime pentru primirea solicitanților de azil. În 
plus, Uniunea Europeană a creat recent Biroul European de Sprijin pentru Azil cu scopul de a 
contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare a sistemului european comun de azil, de a 
consolida cooperarea practică în materie de azil între statele membre și de a furniza și/sau 
coordona furnizarea de sprijin operațional statelor membre care se confruntă cu presiuni 
deosebite asupra sistemelor proprii de azil și de primire.


