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Betreft: Verzoekschrift 0896/2012, ingediend door Reine Dulac (Franse nationaliteit), 
over de vluchtelingensituatie in Patras

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst erop dat de vluchtelingen in de Griekse havenstad Patras geen toegang hebben 
tot basisvoorzieningen en -rechten en dat ze door de Griekse politie onbeschoft worden 
behandeld. Zij verzoekt het Europees Parlement derhalve om ervoor te zorgen dat de 
vluchtelingensituatie in Patras verbetert.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

De Commissie is op de hoogte van de beschreven situatie en heeft maatregelen getroffen om 
de problemen op te lossen. In het bijzonder heeft de Commissie Griekenland een 
aanmaningsbrief verzonden, wat de eerste stap is in een inbreukprocedure. In de brief is een 
aantal verschillende punten naar voren gebracht waarover bezorgdheid bestaat, met name wat 
betreft daadwerkelijke toegang tot de asielprocedure, de behandeling van asielaanvragen, 
opvangvoorzieningen voor asielaanvragers en de behandeling van asielaanvragen van 
onbegeleide minderjarigen.
Tegelijkertijd steunt de Commissie, samen met de lidstaten en internationale organisaties, de 
inspanningen van Griekenland voor een grondige hervorming van zijn asiel- en 
immigratiebeleid. Deze steun vindt plaats door het verlenen van financiële steun en 
deskundigheid ter plaatse en is gebaseerd op een nationaal actieplan dat Griekenland in 2010 
bij de Commissie heeft ingediend en waarin maatregelen zijn vastgelegd die nodig zijn om de 
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situatie te verbeteren. De Commissie houdt de tenuitvoerlegging van het actieplan en de 
ontwikkelingen ter zake nauwlettend in het oog.
De Commissie zal niet aarzelen om andere maatregelen te treffen indien deze nodig blijken te 
zijn om ervoor te zorgen dat de grondrechten van asielzoekers ten volle worden geëerbiedigd.


