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Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-001252/2022
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Fabienne Keller (Renew), Urmas Paet (Renew), Michal Šimečka (Renew), Nicolae Ştefănuță 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Sylvie Guillaume (S&D), Anna 
Júlia Donáth (Renew), Isabel Wiseler-Lima (PPE), Sylvie Brunet (Renew), Malik Azmani (Renew), 
Nora Mebarek (S&D), Nathalie Loiseau (Renew), Krzysztof Hetman (PPE), Frédérique Ries 
(Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Tomas Tobé (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), 
Salima Yenbou (Renew)

Subiect: Sprijin din partea agențiilor Uniunii Europene pentru gestionarea refugiaților care fug ca 
urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Aproximativ 3 milioane de refugiați au intrat deja în UE ca urmare a războiului Rusiei împotriva 
Ucrainei. Există, de asemenea, milioane de persoane strămutate în Ucraina, iar refugiații continuă să 
sosească în UE în număr mare. În pofida eforturilor lor considerabile, autoritățile naționale de la 
principalele puncte de trecere ale UE sunt adesea copleșite și nu dispun de personal suficient. Mulți 
refugiați, majoritatea femei, copii și persoane vulnerabile, trebuie să aștepte în frig multe ore, dacă nu 
zile, pentru a putea trece prin punctele de control.

În același timp, agențiile UE – Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), Frontex și Europol – 
dispun de mandatul și de resursele umane și tehnice pentru a oferi sprijin operațional statelor 
membre.

1. Poate Comisia să furnizeze informații actualizate privind agenții detașați în fiecare stat membru 
sau țară terță?

2. Consideră Comisia că EUAA și Frontex ar trebui să își folosească dreptul de inițiativă1 pentru a 
sprijini statele membre aflate sub presiune? Are Comisia cunoștință de respingerea unei 
propuneri de sprijin din partea unei agenții a UE?

3. Consideră Comisia că EUAA ar trebui să propună mobilizarea „rezervei de intervenție pentru 
azil” de 500 de experți2, de exemplu pentru a sprijini punerea rapidă în aplicare a protecției 
temporare?

Susținători3

1 Articolul 16 din Regulamentul (UE) 2021/2303 (EUAA) și articolele 48, 50, 52 și 53 din Regulamentul (UE) 
2019/1896 (Frontex).

2 Articolul 19 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2021/2303 (EUAA).
3 Această întrebare este sprijinită de alți deputați decât autorii săi: Olivier Chastel (Renew), Sophia in 't Veld 

(Renew), Irène Tolleret (Renew), Dominique Riquet (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Stéphane Bijoux 
(Renew)


