
 

Dezbaterea privind migrația: adevărata
confruntare
 
Adevărata confruntare revelată de provocările actuale ale migrației este între cei care
sunt ”pro” și vor să utilizeze UE pentru a soluționa aceste provocări și cei care sunt
”anti” și vor să utilizeze aceste provocări pentru a dizolva UE, au spus mulți deputați în
dezbaterea de marți. Cei mai mulți au deplâns lentoarea statelor membre în a realiza
promisiunile făcute de a plăti pentru mai mult ajutor pentru refugiați și pentru mai multe
resurse de procesare a cererilor la granițele UE.
 
Aceeași gaură financiară de 2,3 miliarde de euro se înregistrează ca și acum două luni, a spus
Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.
 
În deschiderea dezbaterii, Președintele PE Martin Schulz a salutat planul cu 17 puncte agreat la
reuniunea de la  15 octombrie,  exprimând,  totodată,  îngrijorarea că promisiunile  nu vor  fi
respectate: ”dacă guvernele consideră egoismul național mai important decât soluțiile comune,
va fi în detrimentul atât al refugiaților cât și al coeziunii europene”, a spus el. Același lucru a fost
subliniat și de președintele Consiliului Donald Tusk, care a avertizat despre potențialul crizei
refugiaților de a ”crea schimbări politice tectonice” în UE.
 
Președintele Comisiei Juncker a mulțumit Parlamentului pentru sprijinul său în a aproba cu
rapiditate legislația în criza actuală și a promis flexibilitate a pactului de stabilitate bugetară
pentru statele membre care fac eforturi  extraordinare de a ajuta refugiații.  A cerut liderilor
europeni să nu mai arate cu degetul și să respecte promisiunile: ”statele membre se mișcă încet
într-un moment când ar trebui să alerge”, a spus el, enumerând diferențele existente între
promisiuni și fapte. Înainte de întâlnirea cu liderii africani de la reuniunea de la Valletta, UE
trebuie să arate că își ține promisiunile. Planul de acțiune agreat cu Turcia, care găzduiește 25
milioane de refugiați, trebuie să intre în vigoare imediat.
 
Manfred Weber (PPE, DE), Gianni Pittella (S&D, IT) și Guy Verhofstadt (ALDE, BE) au salutat
măsurile propuse de Comisie și dorința acesteia de acțiune rapidă. Au cerut statelor membre să
își țină promisiunile. ”Egoismele naționale duc la eșec”, a spus Weber, cerând democraților să
lucreze și mai mult împreună”, ceea ce a fost susținut și de Pittella, care a menționat o varietate
de ”mișcări anti care împing spre dezintegrare”.
 
Rebecca Harms (Verzi, DE) a spus că nu este corect să ”încheiem un pact cu Erdogan”, în timp
ce Verhofstadt și Pittella au insistat că planul de acțiune nu este un ”cec în alb” pentru Turcia,
dar că UE are nevoie de mai mult ajutor pentru a primi refugiați în condiții bune în regiune,
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inclusiv educație pentru copii. Liderul politicii externe a UE, Federica Mogherini ar trebui să
primească un mandat din partea Consiliului să stea la masa discuțiilor cu Rusia, Iran, SUA și cu
alții, să găsească o soluție pentru a opri războiul din Siria, a spus Verhofstadt.
 
Syed Kamall (ECR, UK) a atras atenția că această criză ar putea deveni geopolitică și a cerut
partenerilor globali să se implice și mai mult. El a insistat asupra faptului că UE trebuie să fie
”corectă și fermă” cu migranții și să salveze vieți mai curând decât să îi încurajeze să își riște
viețile.
 
Pablo Iglesias (GUE/NGL, ES) a condamnat ”lacrimile de crocodil” din dezbaterea politică în
timp ce umilirea și sărăcia refugiaților continuă. Nigel Farage (EFDD, UK) a spus că UE a fost
copleșită de criza refugiaților și a acuzat UE că a încălcat drepturile democratice, iar Marcel de
Graaff (ENF, NL) a spus că UE trebuie să oprească invazia și să își închidă complet granițele
externe.
 
 
 
Urmăriți înregistrarea dezbaterii via EP Live și EbS+
 
Provocările principale conform Președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker
• hrană și adăpost pentru refugiați în apropierea iernii

• informații împărtășite activ între statele membre privind fluxurile și nevoile

• încetinirea fluxurilor necontrolate de refugiați pentru a înregistra și a informa migranții despre
drepturile și obligațiile lor

• prevenirea migrației ilegale și eficientizarea relocării și reprimirii în statele de origine

• întărirea protecției granițelor

Mai multe informaţii
EP Live
EbS+
Concluziile Consiliului European, 15 octombrie 2015
Decarațiile liderilor europeni la încheierea reuniunii privind fluxul de migranți de pe ruta
Balcanilor de Vest, 25 octombrie 2015
Comunicat de presă am Comisiei Europene
Reuniunea de la Valletta Summit privind migrația, 11-12 noimebrie 2015
Analiză PE -
Conferințe de presă și alte evenimente
Materiale audio-video
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=27-10-2015
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=10/27/2015
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/10/16-euco-conclusions/
http://ec.europa.eu/news/2015/docs/leader_statement_final.pdf
http://ec.europa.eu/news/2015/docs/leader_statement_final.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-15-5882_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://epthinktank.eu/2015/09/07/eu-migratory-challenge-possible-responses-to-the-refugee-crisis/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/schedule/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
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https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_Justice
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