
CM\929947RO.doc PE506.273v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0767/2012, adresată de Norbert Friedrichs, de cetățenie germană, 
în numele Pro Asyl, și de doi cosemnatari, privind modificarea Directivei 
privind azilul

Ref.: Petiția nr. 1073/2012, adresată de Rita Ißleib, de cetățenie germană, și de 
5 cosemnatari, privind situația refugiaților din Germania și Europa

1. Rezumatul petiției nr. 0767/2012

Făcând referire la modificarea Directivei privind azilul, petiționarul solicită Parlamentului 
European să se opună oricărei propuneri care vizează reținerea solicitanților de azil și să 
asigure că aceasta nu va face parte din legislația Uniunii Europene. Acesta consideră că nu se 
poate justifica închiderea solicitanților de azil, deoarece fuga nu reprezintă o infracțiune.

Rezumatul petiției nr. 1073/2012

Petiționara este deosebit de preocupată de situația refugiaților din Germania și Europa. 
Aceasta susține că legile privind refugiații sunt tot mai inumane și consideră că tratamentul 
aplicat refugiaților de la granițele externe ale Uniunii Europene este șocant și degradant. 
Petiționara crede că problema refugiaților din Uniunea Europeană poate fi controlată fără 
probleme aplicând măsurile potrivite, bazate pe respectarea drepturilor omului. Ea solicită 
Parlamentului European să nu mai adopte acte legislative împotriva refugiaților, ci să 
conceapă o nouă politică umanitară privind refugiații, care să nu îi oblige pe refugiați să 
suporte consecințele crizei economice și monetare. Petiționara are încredere că ideologia 
creștin-umanitară va triumfa.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0767/2012: declarată admisibilă la 11 octombrie 2012.
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Petiția nr. 1073/2012: declarată admisibilă la 7 decembrie 2012.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Comisia a propus modificări ale instrumentelor actuale în materie de azil, care vizează să 
asigure standarde mai eficiente și mai armonizate în ceea ce privește tratamentul solicitanților 
de azil și al beneficiarilor de protecție internațională.

Directiva modificată privind standardele minime a fost deja adoptată de către cei doi 
colegiuitori și s-a ajuns la un acord politic referitor la propunerile de modificare a Directivei 
privind condițiile de primire și a Regulamentului Dublin. Negocierile continuă în ceea ce 
privește modificarea propunerii de directivă privind procedurile de azil prezentată de Comisie.

Instrumentele cu privire la care s-a ajuns la un acord sunt în deplină conformitate cu 
obiectivele propunerilor Comisiei. În special, aceste instrumente asigură faptul că la reținerea 
solicitanților de azil se recurge numai în cazuri excepționale și după ce s-a stabilit că aplicarea 
unor măsuri mai puțin coercitive nu ar putea fi eficientă. Instrumentele revizuite introduc și 
garanții importante, cum ar fi accesul la asistență juridică gratuită și la căi de atac eficiente și 
asigură o protecție mai mare a persoanelor vulnerabile, cum ar fi minorii și victimele actelor 
de tortură.

Actele legislative modificate, împreună cu Carta drepturilor fundamentale a UE vor asigura 
conformitatea deplină a cadrului juridic al Uniunii în domeniul azilului cu Convenția de la 
Geneva din 1951 privind statutul refugiaților, precum și cu alte standarde internaționale 
relevante.

În plus, Comisia, în calitate de gardian al dreptului UE, monitorizează transpunerea și 
aplicarea corectă de către statele membre a acquis-ului UE în materie de azil. În cazul în care 
se identifică probleme, Comisia urmărește să le soluționeze în mod adecvat împreună cu 
autoritățile statelor membre în cauză, inclusiv prin inițierea unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor.


