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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect:  Petiția nr. 0005/2019, adresată de Barbara Klinner, de cetățenie germană, 
privind aspecte legate de migrație în Grecia, în special pe insula Samos

Petiția nr. 1016/2019, adresată de Nicolò Govoni, de cetățenie italiană, în 
numele organizației non-profit Still I Rise, privind presupusele abuzuri 
împotriva minorilor neînsoțiți și condițiile lor de viață în tabăra de refugiați 
din Samos din Grecia

1. Rezumatul petiției nr. 0005/2019

Petiționara solicită instituțiilor UE să ia măsuri pentru a soluționa problema pe care o descrie 
ca fiind una majoră pentru Grecia, și anume găzduirea unui mare număr de migranți. 
Petiționara, cetățeană germană, locuiește pe insula Samos și își descrie experiența cotidiană, 
marcată de imposibilitatea de a utiliza serviciile publice de bază din cauza prezenței unor 
grupuri mari de migranți, care trăiesc în condiții nedemne și care exercită presiuni asupra 
furnizorilor de servicii publice. Petiționara menționează în special cozile lungi la oficiile 
poștale, la care migranții așteaptă transferuri de bani, precum și la spitalele publice, unde 
migranții sunt adesea tratați prioritar, din cauza îngrijorării legate de bolile transmisibile, 
populația locală fiind, prin urmare, defavorizată. Petiționara consideră că situația actuală a 
migranților pe insulă este dezavantajoasă pentru ei, precum și pentru localnicii care locuiesc 
pe insulă. Petiționara se referă la necesitatea alocării unor fonduri UE mai mari pentru a ajuta 
migranții și a gestiona mai bine presiunile exercitate de aceștia asupra serviciilor publice în 
întreaga Uniune, mai degrabă decât să se impună Greciei o sarcină excesivă, întrucât aceasta 
este încă în curs de redresare în urma crizei economice. Prin urmare, petiționara solicită 
instituțiilor UE să depună mai multe eforturi pentru a sprijini, la nivel local, inițiativele de 
finanțare legate de migrație, în loc să investească în ceea ce petiționara descrie ca proiecte 
publice neprioritare finanțate de UE, cum ar fi un muzeu maritim din apropiere.

Rezumatul petiției nr. 1016/2019

Petiționarul denunță abuzurile inacceptabile împotriva minorilor neînsoțiți și încălcările 
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drepturilor omului ale acestora de către autoritățile din Samos din Grecia. Potrivit datelor 
furnizate de petiționar, 19 % dintre copiii care trăiesc în această tabără de refugiați nu sunt 
însoțiți de un membru al familiei sau de un tutore și, prin urmare, sunt privați de o protecție 
adecvată. Acesta se referă, în special, la distribuția deficitară a produselor alimentare și la 
lipsa unei asistențe medicale adecvate, precum și a unei asistențe juridice și psihologice. 
Acesta condamnă abuzurile în cadrul procedurilor de primire și de identificare a minorilor, 
malnutriția, condițiile precare de igienă și violența forțelor de poliție, toate acestea 
adăugându-se la condițiile îngrozitoare de viață pentru minori cu repercusiuni grave asupra 
sănătății lor fizice și mentale. Prin urmare, petiționarul solicită instituțiilor UE să pună capăt 
acestei încălcări sistematice a drepturilor omului în cazul minorilor neînsoțiți.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0005/2019, declarată admisibilă la 5 aprilie 2019.
Petiția nr. 1016/2019, declarată admisibilă la 14 februarie 2020.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0005/2019, primit la 20 august 2019

 Petiționara se referă la necesitatea de a transfera migranții în toate statele membre în loc de a 
impune Greciei o sarcină excesivă, întrucât aceasta este încă în proces de redresare în urma 
crizei economice. 

Petiționara mai solicită instituțiilor UE să depună mai multe eforturi pentru a sprijini, la nivel 
local, inițiativele de finanțare legate de migrație, în loc să investească în ceea ce ea descrie ca 
proiecte publice neprioritare finanțate de UE, cum ar fi un muzeu maritim din apropiere.

Observațiile Comisiei

Comisia urmărește îndeaproape situația din insulele grecești. Ea oferă autorităților elene un 
sprijin operațional, tehnic și financiar semnificativ pentru a le ajuta să gestioneze actuala 
presiune exercitată de migrație, în special în insule, și să consolideze și mai mult frontierele 
externe ale UE. 

Comisia a propus un pachet legislativ care să revizuiască sistemul european comun de azil, 
care trebuie încă să fie aprobat de colegiuitorii UE (Consiliul de Miniștri, Parlamentul 
European). Propunerile de reformă includ, în special, revizuirea normelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil, propunând, de asemenea, un 
mecanism de solidaritate structurat și previzibil pentru a face în așa fel încât niciun stat 
membru să nu suporte o sarcină disproporționată. Această reformă, precum și – până la 
adoptarea sa – posibile aranjamente temporare care ar putea fi adoptate ca soluție tranzitorie, 
rămâne o prioritate, dar nu poate fi transpusă în realitate fără hotărârea și sprijinul deplin al 
statelor membre. Prin urmare, angajamentul clar al statelor membre de a realiza progrese și de 
a ajunge la un acord echilibrat asupra reformei sistemului de azil rămâne fundamental.

Între timp, Comisia a încurajat statele membre să continue transferul ad-hoc voluntar, în 
special în cazul debarcărilor, și își menține angajamentul de a sprijini financiar și pe plan 
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operațional orice stat membru care decide să facă acest lucru. 

În ceea ce privește finanțarea în domeniul migrației și azilului, Comisia Europeană a pus la 
dispoziția Greciei o finanțare considerabilă, de aproximativ 2 miliarde EUR începând din 
2014. Această sumă vizează proiecte specifice axate pe primirea, cazarea, îngrijirea medicală, 
protecția minorilor, integrarea etc. a solicitanților de azil și a refugiaților din Grecia. Prin 
intermediul fondului său principal, și anume Fondul pentru azil, migrație și integrare, Comisia 
pune în aplicare mai multe proiecte în cooperare cu autoritățile elene (guvernul elen, 
autoritățile locale) și cu alți parteneri internaționali (organizații internaționale, ONG-uri), 
pentru a face față situației din Grecia și, în special, din insulele Mării Egee. 

În mod concret, Comisia Europeană a pus la dispoziție 613,5 milioane EUR pentru proiectele 
gestionate și puse în aplicare de autoritățile statelor membre prin intermediul programelor 
convenite cu Comisia și 816,4 milioane EUR sub formă de asistență de urgență (dacă situația 
o cere). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați lista acestor proiecte pe site-ul 
web al Comisiei Europene – Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne1. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 24 iunie 2020

Petițiile nr. 0005/2019 și nr. 1016/2019

Comisia împărtășește preocupările petiționarului cu privire la condițiile dificile de viață din 
centrele de primire și identificare pe insulele din Marea Egee, inclusiv în Samos. 

Din 2015, Comisia, în cooperare cu agențiile UE, a oferit Greciei sprijin operațional, tehnic și 
financiar (în valoare de 2,57 miliarde EUR)2 pentru a asigura gestionarea eficace a migrației și 
pentru a îmbunătăți situația din insule, cu respectarea deplină a drepturilor omului. Scopul 
sprijinului a fost, printre altele, de a spori capacitatea de primire și de a îmbunătăți condițiile 
de primire, de a spori personalul medical și de a accelera procedurile de azil și de returnare.

Un nou centru de primire și identificare pe insula Samos, cu o capacitate mai mare, îl va 
înlocui pe cel existent. Lucrările de construcție au fost finalizate, toate containerele sunt 
amplasate și în curs de instalare. Cu toate acestea, din cauza măsurilor restrictive adoptate în 
contextul pandemiei de COVID-19, autoritățile elene nu pot confirma data exactă la care noul 
centru va deveni operațional. Noul centru va avea un spațiu destinat minorilor neînsoțiți și se 
preconizează că va îmbunătăți condițiile de viață ale migranților și ale solicitanților de azil. 

Comisia colaborează îndeaproape cu autoritățile elene pentru a sprijini protecția și îngrijirea 

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 Cea mai recentă fișă informativă privind sprijinul financiar acordat de UE Greciei: 
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
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copiilor migranți neînsoțiți. Se caută mai ales noi soluții pentru crearea unor spații de cazare 
suplimentare adaptate la nevoile copiilor. În plus, Comisia depune eforturi pentru a se asigura 
că minorii sunt mutați urgent în zone sigure și în spații adecvate. În această privință, Comisia 
a finanțat extinderea zonelor sigure în toate centrele, inclusiv în Samos. În plus, în toate 
centrele este asigurată prezența ofițerilor responsabili cu protecția copilului. 

Totodată, Comisia a lansat și coordonează un exercițiu de transfer al minorilor neînsoțiți din 
Grecia, mai ales din insulele grecești, inclusiv din Samos. Până în prezent, 11 state membre 
și-au exprimat dorința de a participa la transferul a aproximativ 1 600 de minori neînsoțiți. 
Primele transferuri au avut loc în aprilie 2020 către Luxemburg și Germania. Mai multe 
transferuri ar trebui să urmeze cât mai curând posibil, ținând cont și de condițiile actuale. 

Evoluțiile recente de la frontiera greco-turcă și pandemia de COVID-19 au exercitat presiuni 
suplimentare asupra sistemului de gestionare a migrației și așa suprasolicitat din Grecia. 
Comisia monitorizează îndeaproape situația din hotspot-uri, oferind sprijinul necesar 
autorităților elene competente. 

Comisia și-a exprimat solidaritatea cu Grecia și cu persoanele care au nevoie de protecție 
internațională, subliniind că aceasta este o problemă europeană, care cere un răspuns colectiv. 
La 4 martie 2020 Comisia a lansat un plan de acțiune care include sprijin financiar în valoare 
de 700 de milioane EUR, precum și sprijin operațional și în natură3.

În plus, actuala criză provocată de COVID-19 cere o solidaritate sporită față de statele 
membre și între acestea, în special față de cei mai afectați și mai vulnerabili. În Grecia, 
măsurile de prevenire deja existente includ controale medicale amănunțite ale tuturor celor 
care sosesc pe insule, restrângerea intrărilor/ieșirilor din centre, sensibilizarea locuitorilor și 
interzicerea adunărilor. Comisia este în contact zilnic cu autoritățile elene, prin intermediul 
echipelor sale de la Bruxelles și de la fața locului, în Grecia, pentru a le sprijini din punct de 
vedere operațional și financiar în eforturile lor de a asigura spații suplimentare pentru 
separarea migranților cu risc ridicat și cazarea lor și pentru sporirea numărului medicilor și a 
personalului medical, precum și pentru furnizarea de echipamente medicale în insule. În acest 
sens, Comisia colaborează îndeaproape cu Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Refugiați, cu Organizația Internațională pentru Migrație și cu organizațiile de ajutor.

În Samos, unele dintre persoanele cu risc ridicat au fost transferate într-un hotel de pe insulă 
și mai multe vor fi transferate în grupuri mici pe continent în săptămânile următoare. 

Încheiere

Comisia este pregătită să își intensifice activitatea pe măsură ce situația evoluează, în paralel 
cu activitatea sa de elaborare a un nou pact privind migrația și azilul, care va acoperi politica 
UE în materie de azil în vederea asigurării unui sistem echitabil, uman și eficient, bazat pe 

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384
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solidaritate și responsabilitate. Cu toate acestea, responsabilitatea generală pentru gestionarea 
migrației în Grecia revine administrației elene.


