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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1052/2012, adresată de Loukia Stergiou, de cetățenie elenă, privind 
politicile UE de acordare a azilului în cazul resortisanților țărilor terțe

1. Rezumatul petiției

Petiționara relatează că Grecia se confruntă cu probleme grave legate de imigrația ilegală, 
fiind ținta unor rețele de crimă organizată din Turcia. Petiționara solicită revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 
cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe. Mai precis, petiționara propune crearea în fiecare stat membru a unui birou european 
pentru examinarea cererilor de azil, care să fie asistat de experți ai ONU și în care să se 
implice delegațiile UE și Serviciului European de Acțiune Externă. De asemenea, petiționara 
propune semnarea unui memorandum de înțelegere cu Turcia pentru consolidarea granițelor 
externe ale UE și acordarea de prioritate categoriilor vulnerabile de solicitanți de azil.

2. Admisibilitate

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 30 aprilie 2013

În decembrie 2008,Comisia a prezentat o propunere de revizuire a Regulamentului Dublin1, 

                                               
1

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor 
de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele 
membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid, COM(2008)820 final.
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cu scopul dublu de a crește eficiența sistemului Dublin și de a consolida protecția 
solicitanților. După patru ani de negocieri între Parlamentul European și Consiliu, la 
14 noiembrie 2012, s-a ajuns la un acord politic. Acordul a fost aprobat de către Consiliul 
Justiție și Afaceri Interne la 6 decembrie 2012 și de Comisia pentru libertăți civile din cadrul 
Parlamentului European la 27 noiembrie 2012. În prezent se așteaptă adoptarea oficială a 
textului de către cei doi colegiuitori. Regulamentul, ca și alte instrumente juridice care 
alcătuiesc sistemul european comun de azil, păstrează principiul prin care cererile individuale 
de azil sunt evaluate de statele membre și nu la nivel european.

Referitor la migrația ilegală, Frontex și Turcia au semnat recent un memorandum de 
înțelegere operațional care vizează stabilirea regulilor de bază pentru evaluarea comună și 
schimbul de informații și experiență pentru a aborda migrația ilegală, precum și pentru 
realizarea unor proiecte comune între autoritățile de frontieră din Turcia și Frontex.

Referitor la politica elenă în domeniul azilului și al migrației, Comisia împreună cu statele 
membre, agențiile Uniunii și organizațiile internaționale susțin Grecia în ceea ce privește 
reforma sistemului pentru a se asigura că solicitanții de azil și alți migranți sunt tratați în 
conformitate cu legislația Uniunii Europene.


