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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000104/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
în numele Grupului ALDE 

Subiect: Rolul autorităților locale și regionale în gestionarea migrației 

Lipsa unei mai mari solidarități între statele membre în materie de gestionare a migrației și de 
asigurare a primirii solicitanților de azil, inclusiv prin intermediul unui sistem Dublin funcțional, a dus la 
o criză de politici la nivelul Uniunii și al statelor membre, autoritățile locale și regionale (ALR) 
confruntându-se cu o lipsă de mijloace și îndrumări destinate primirii și sprijinirii migranților și 
refugiaților. Multe ALR au demonstrat o mare solidaritate în procesul de primire și de asigurare a 
accesului la servicii precum locuințele, asistența medicală și educația și de facilitare și promovare a 
integrării pe termen lung a migranților și refugiaților aflați pe teritoriul lor, însă adesea acțiunile și 
inițiativele lor nu sunt sprijinite la nivel național cu finanțare și prin asigurarea unui cadru juridic 
adecvat. 

În lumina considerațiilor expuse anterior, ar putea Comisia să considere necesar: 

1. să facă eforturi, la nivelul UE, pentru a asigura o mai mare solidaritate și o coordonare mai 
eficace între statele membre, inclusiv prin reformarea sistemului Dublin și asigurarea de condiții 
de primire în concordanță cu rapoartele Parlamentului European? 

2. să ofere un angajament pe termen lung – din partea guvernelor naționale și a Uniunii – de 
creștere a finanțării directe destinate orașelor și regiunilor prin acordarea accesului direct la 
finanțarea corespunzătoare din CFM destinată ALR, mai ales ținând cont de rolul-cheie al acestor 
autorități în asigurarea primirii solicitanților de azil, a accesului la servicii și a integrării pe termen 
lung în comunitățile-gazdă? 

3. să înființeze o platformă destinată ALR pentru elaborarea și punerea în comun benevolă a 
planurilor lor de urgență privind primirea solicitanților de azil și accesul lor la servicii precum 
educația copiilor în școli locale și accesul la asistență medicală și locuințe? 

4. să elaboreze cadre juridice concrete pentru a facilita inițiativele și acțiunile ALR de primire a 
refugiaților și migranților și să se consulte cu autoritățile guvernamentale de la nivel local și 
regional în cursul elaborării cadrului juridic și administrativ sus-menționat, implicându-le în luarea 
de măsuri care privesc teritoriile acestora? 

5. să elaboreze politici de migrație flexibile pentru a se asigura că societățile și angajatorii pot să 
aibă acces la resursele umane de care au nevoie, să faciliteze procesele de integrare timpurie și 
să stimuleze participarea cetățenilor străini la activitatea autorităților locale, ulterior clarificării 
statutul lor de rezident, prin semnarea și ratificarea Protocolului adițional la Carta europeană a 
autonomiei locale (STCE nr. 207)? 
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