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Ref.: Petiția nr. 0896/2012, adresată de Reine Dulac, de cetățenie franceză, privind 
situația refugiaților din Patras

1. Rezumatul petiției

Petiționara subliniază că refugiaților din orașul-port Patras din Grecia le este interzis accesul 
la servicii și drepturi de bază și că aceștia fac obiectul unui tratament nedemn din partea 
politicienilor eleni. Prin urmare, ea solicită Parlamentului European să intervină în vederea 
îmbunătățirii situației refugiaților din Patras.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Comisia este la curent cu situația descrisă și a întreprins demersuri în vederea soluționării 
acestor probleme. Îndeosebi, Comisia a trimis Greciei o scrisoare de punere în întârziere, care 
constituie prima etapă a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În scrisoarea 
respectivă se menționează preocupările cu privire la diverse chestiuni, precum, în special, 
accesul efectiv la procedura de azil, examinarea solicitărilor de azil, condițiile de primire a 
solicitanților de azil, precum și soluționarea solicitărilor de azil ale minorilor neînsoțiți.
De asemenea, Comisia, în colaborare cu statele membre și cu organizațiile internaționale, 
sprijină Grecia în vederea organizării unei reforme profunde a politicii sale în materie de azil 
și migrație. Acest sprijin include atât un ajutor financiar, cât și expertiză la fața locului și se 
bazează pe un plan de acțiune național prezentat de Grecia Comisiei în 2010, care prezintă 
măsurile necesare pentru îmbunătățirea situației. Comisia monitorizează îndeaproape punerea 
în aplicare a planului de acțiune și progresele înregistrate în acest sens.
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Comisia nu va ezita să adopte și alte măsuri care se vor dovedi necesare pentru asigurarea 
respectării pe deplin a drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil.


