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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:  Petycja nr 0005/2019, którą złożyła Barbara Klinner (Niemcy), w sprawie 
kwestii dotyczących migracji w Grecji, w szczególności na wyspie Samos

Petycja nr 1016/2019, którą złożył Nicolò Govoni (Włochy), w imieniu 
organizacji non‑profit „Still I Rise”, w sprawie domniemanych nadużyć 
wobec małoletnich bez opieki i warunków, w jakich żyją w obozie dla 
uchodźców na wyspie Samos w Grecji

1. Streszczenie petycji nr 0005/2019

Składająca petycję wzywa instytucje UE do podjęcia działań, by rozwiązać kwestię, którą 
opisuje jako nadmierne obciążenie Grecji w odniesieniu do przyjmowania dużej liczby 
migrantów. Składająca petycję, obywatelka Niemiec, mieszka na wyspie Samos i opisuje 
swoje codzienne doświadczenia związane z tym, że nie może korzystać z podstawowych 
usług publicznych z powodu obecności dużych grup migrantów, którzy żyją w niegodnych 
warunkach i wywierają presję na dostawców usług publicznych. W szczególności składająca 
petycję odnosi się do długich kolejek w urzędach pocztowych, gdzie migranci oczekują na 
przelewy pieniężne, oraz w publicznych szpitalach, w których migranci są często traktowani 
priorytetowo rzekomo z powodu strachu przed chorobami zakaźnymi, co powoduje, że 
miejscowa ludność jest zaniedbywana. Składająca petycję uważa, że obecna sytuacja życiowa 
migrantów na wyspie jest niekorzystna dla nich, jak również dla lokalnych mieszkańców 
wyspy. Składająca petycję odnosi się do potrzeby przeznaczenia większych unijnych środków 
finansowych, aby pomóc migrantom i lepiej zarządzać presją migrantów na usługi publiczne 
w całej Unii zamiast nakładać nadmierne obciążenie na Grecję, która jest krajem wciąż 
wychodzącym z kryzysu. W związku z tym wzywa instytucje UE, by zwiększyły wysiłki na 
rzecz wspierania lokalnych inicjatyw finansowych związanych z migracją zamiast 
inwestować w to, co autorka petycji opisuje jako niepriorytetowe projekty publiczne 
wspierane przez UE, takie jak pobliskie muzeum morskie.

Streszczenie petycji nr 1016/2019
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Składający petycję informuje o niedopuszczalnych nadużyciach wobec małoletnich bez opieki 
oraz o łamaniu przynależnych im praw człowieka przez władze w obozie uchodźców na 
wyspie Samos w Grecji. Według danych przekazanych przez składającego petycję 19 % 
dzieci mieszkających w tym obozie uchodźców znalazło się tam bez członka rodziny lub 
opiekuna, są one zatem pozbawione odpowiedniej ochrony. Składający petycję wskazuje w 
szczególności na złą dystrybucję żywności oraz brak odpowiedniej opieki zdrowotnej i 
wsparcia prawnego i psychologicznego. Potępia nadużycia w procedurach przyjmowania i 
identyfikacji małoletnich, niedożywienie, złe warunki higieniczne i przemoc ze strony policji, 
i twierdzi, że wszystko to składa się na okropne warunki życia małoletnich i ma poważne 
konsekwencje dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Składający petycję apeluje zatem 
do instytucji UE o położenie kresu temu systematycznemu naruszaniu praw człowieka w 
odniesieniu do małoletnich bez opieki.

2. Dopuszczalność

Petycja nr 0005/2019 została uznana za dopuszczalną dnia 5 kwietnia 2019 r.
Petycja nr 1016/2019 została uznana za dopuszczalną dnia 14 lutego 2020 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję nr 0005/2019 otrzymana dnia 20 sierpnia 2019 r.

 Składająca petycję zauważa, że należy relokować migrantów do wszystkich państw 
członkowskich UE zamiast nakładać nadmierne obciążenia na Grecję, która jest krajem wciąż 
wychodzącym z kryzysu. 

Wzywa też instytucje UE, by z większym zaangażowaniem wspierały lokalne inicjatywy 
finansowe związane z migracją zamiast inwestować w to, co autorka petycji opisuje jako 
niepriorytetowe projekty publiczne wspierane przez UE, takie jak pobliskie muzeum morskie.

Uwagi Komisji

Komisja uważnie śledzi sytuację na wyspach greckich. Udziela władzom greckim znacznego 
wsparcia operacyjnego, technicznego i finansowego, aby pomóc im poradzić sobie z obecną 
presją migracyjną, zwłaszcza na wyspach greckich, i dodatkowo wzmocnić granice 
zewnętrzne UE. 

Komisja zaproponowała pakiet legislacyjny zmieniający wspólny europejski system azylowy, 
który nadal czeka na zatwierdzenie przez współprawodawców UE (Radę Ministrów i 
Parlament Europejski). Proponowane reformy obejmują w szczególności zmianę przepisów 
określających państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
azylu, a także ustrukturyzowany i przewidywalny mechanizm solidarności, aby 
zagwarantować, że żadne państwo członkowskie nie będzie ponosić nieproporcjonalnych 
obciążeń. Reforma ta, a także – w oczekiwaniu na jej przyjęcie – ewentualne ustalenia 
tymczasowe, które mogą zostać przyjęte jako rozwiązanie pomostowe, pozostają priorytetem, 
ale nie urzeczywistnią się bez pełnej determinacji i wsparcia ze strony państw członkowskich. 
Dlatego też podstawowe znaczenie ma wyraźne zobowiązanie się państw członkowskich do 
poczynienia postępów i osiągnięcia wyważonego porozumienia w sprawie reformy systemu 
azylowego.
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W międzyczasie Komisja zachęca państwa członkowskie do kontynuowania relokacji na 
zasadzie dobrowolności i ad hoc, zwłaszcza w przypadku zejścia na ląd, i podtrzymuje swoje 
zobowiązanie do udzielania wsparcia finansowego i operacyjnego każdemu państwu 
członkowskiemu, które podejmie taką decyzję. 

Jeśli chodzi o finansowanie, od 2014 r. Komisja Europejska udostępniła Grecji znaczne 
środki finansowe w wysokości około 2 mld EUR na cele w dziedzinie migracji i azylu. Kwota 
ta przeznaczona jest na konkretne projekty na rzecz osób ubiegających się o azyl i uchodźców 
w Grecji, dotyczące ich przyjmowania, zakwaterowania, opieki medycznej, integracji, 
ochrony nieletnich itp. Komisja Europejska za pośrednictwem swojego głównego funduszu, 
tj. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, realizuje szereg projektów we współpracy z 
władzami Grecji (rząd Grecji, władze lokalne) i innymi partnerami międzynarodowymi 
(organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi), aby uporać się z 
sytuacją w Grecji, a zwłaszcza na wyspach Morza Egejskiego. 

Konkretnie, Komisja Europejska udostępniła 613,5 mln EUR na projekty zarządzane i 
realizowane przez organy państw członkowskich za pośrednictwem programów 
uzgodnionych z Komisją oraz 816,4 mln EUR w ramach pomocy doraźnej (w przypadku 
wystąpienia pilnej sytuacji). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z 
wykazem tych projektów na stronie internetowej Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej 
ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych1. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 24 czerwca 2020 r.

Petycje nr 0005/2019 i 1016/2019

Komisja podziela zaniepokojenie składających petycje trudnymi warunkami życia w 
ośrodkach przyjmowania i identyfikacji na wyspach Morza Egejskiego, w tym na wyspie 
Samos. 

Od 2015 r. Komisja, we współpracy z agencjami UE, udzieliła Grecji wsparcia operacyjnego, 
technicznego i finansowego (w wysokości 2,57 mld EUR)2, aby zapewnić skuteczne 
zarządzanie migracją oraz poprawić sytuację na wyspach, z pełnym poszanowaniem praw 
człowieka. Wsparcie miało między innymi zwiększyć zdolności i poprawić warunki 
przyjmowania, pomóc w rozmieszczaniu personelu medycznego oraz przyspieszyć procedurę 
azylową i procedurę powrotu.

Obecny ośrodek przyjmowania i identyfikacji na wyspie Samos zostanie zastąpiony nowym, 
o większej wydajności. Prace budowlane są na ukończeniu, wszystkie kontenery znajdują się 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 
2 Najnowsze informacje na temat wsparcia finansowego UE dla Grecji: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-
financial-support-to-greece_en.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
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na miejscu i są obecnie instalowane. Jednak ze względu na środki ograniczające przyjęte w 
związku z COVID-19 władze greckie nie mogą potwierdzić dokładnej daty rozpoczęcia 
działalności nowego ośrodka. W ośrodku tym znajdzie się specjalna przestrzeń dla 
małoletnich bez opieki; oczekuje się też poprawy warunków życia migrantów i osób 
ubiegających się o azyl. 

Komisja ściśle współpracuje z władzami greckimi, aby pomóc im w ochronie małoletnich 
migrantów pozbawionych opieki i opiece nad nimi. W szczególności poszukuje się nowych 
rozwiązań, aby stworzyć dodatkowe schroniska dostosowane do potrzeb dzieci. Ponadto 
Komisja pracuje nad zapewnieniem jak najszybszego przenoszenia nieletnich do 
bezpiecznych stref i odpowiednich placówek. W związku z tym Komisja sfinansowała 
rozbudowę bezpiecznych stref we wszystkich ośrodkach przyjmowania i identyfikacji, w tym 
na Samos. Ponadto we wszystkich ośrodkach zadbano o obecność urzędników ds. ochrony 
dzieci. 

Poza tym Komisja rozpoczęła relokację małoletnich bez opieki z Grecji, zwłaszcza z wysp 
greckich, w tym z wyspy Samos, i koordynuje ten proces. Do tej pory 11 państw 
członkowskich wyraziło chęć uczestnictwa w relokacji około 1600 małoletnich bez opieki. 
Pierwsze dzieci przeniesiono w kwietniu 2020 r. do Luksemburga i Niemiec. Kolejne 
relokacje powinny nastąpić, jak tylko będzie to możliwe w obecnych okolicznościach. 

Ostatnie wydarzenia na granicy grecko-tureckiej oraz pandemia COVID-19 wywarły 
dodatkowy wpływ na już i tak obciążony system zarządzania migracją w Grecji. Komisja 
uważnie monitoruje sytuację w hotspotach, zapewniając właściwym organom greckim 
niezbędne wsparcie. 

Komisja wyraziła solidarność z Grecją i osobami potrzebującymi ochrony międzynarodowej, 
podkreślając, że jest to wyzwanie europejskie, które wymaga wspólnej reakcji. 4 marca 2020 
r. Komisja wprowadziła plan działania obejmujący wsparcie finansowe w wysokości 700 mln 
EUR oraz wsparcie operacyjne i rzeczowe3.

Ponadto obecny kryzys spowodowany COVID-19 wymaga większej solidarności z 
państwami członkowskimi i między nimi, zwłaszcza z państwami najbardziej dotkniętymi 
pandemią i znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji. W Grecji wdrożone już środki 
zapobiegawcze obejmują szczegółowe kontrole zdrowia wszystkich osób przybywających na 
wyspy, ograniczenie wejścia do ośrodków i wyjścia z nich, prowadzenie kampanii 
informacyjnych wśród mieszkańców i zakaz zgromadzeń. Komisja, za pośrednictwem swoich 
zespołów w Brukseli i na miejscu w Grecji, pozostaje w codziennym kontakcie z władzami 
greckimi, aby wspierać pod względem operacyjnym i finansowym ich działania mające 
zapewnić dodatkowe miejsca, żeby odseparować i zakwaterować migrantów z grupy 
wysokiego ryzyka, oraz pomóc w rozmieszczaniu lekarzy i personelu medycznego i 
dostarczaniu sprzętu medycznego na wyspy. W tym zakresie Komisja współpracuje ściśle z 
Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodową 

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_384

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_384
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Organizacją ds. Migracji i organizacjami humanitarnymi.

Na Samos część osób z grupy wysokiego ryzyka przeniesiono do hotelu na wyspach, a w 
najbliższych tygodniach dalsze osoby zostaną przeniesione w małych grupach do części 
kontynentalnej. 

Podsumowanie

Komisja jest gotowa zintensyfikować prace w miarę rozwoju sytuacji, równolegle do prac nad 
nowym paktem o migracji i azylu, który obejmie unijną politykę azylową, aby zapewnić 
sprawiedliwy, humanitarny i skuteczny system oparty na zasadach solidarności i 
odpowiedzialności. Jednak ogólna odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Grecji 
spoczywa na administracji greckiej.


