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Subiect: Petiția nr. 0184/2020, adresată de S. K., de cetățenie germană, privind cazarea 
refugiaților în Grecia și în Balcani

Petiția nr. 0170/2020, adresată de Nino Raphael Gutiérrez, de cetățenie 
italiană, privind situația migranților în Grecia și de-a lungul rutei balcanice

1. Rezumatul petiției nr. 0184/2020

Petiționarul solicită să se acorde de urgență asistență refugiaților din Grecia și din Balcani și/sau 
să se redeschidă frontierele din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Mai multe agenții 
umanitare au atras atenția asupra condițiilor precare, în special în aceste țări; unele persoane au 
murit înghețate. Acesta este rezultatul unei politici eșuate privind refugiații, care încalcă toate 
drepturile fundamentale ale omului, precum și Carta ONU. Prin urmare, Uniunii Europene, 
printre alte entități, îi revine datoria de a se asigura că aceste persoane beneficiază de asistență 
efectivă atunci când își părăsesc țara.

Rezumatul petiției nr. 0170/2020

Petiționarul, care a adresat petiția comisarului pentru afaceri interne, consideră că Uniunea 
Europeană ar trebui să intervină pentru a soluționa situația dramatică cu care se confruntă 
migranții și solicitanții de azil, în special în Grecia și de-a lungul rutei balcanice. Petiționarul 
protestează, susținând că este inacceptabil ca UE să permită încălcarea drepturilor omului și 
abuzurile împotriva copiilor în interiorul frontierelor sale fără a lua imediat măsuri efective de 
îmbunătățire a situației. Petiționarul solicită ca toate acțiunile poliției de la frontierele statelor 
membre să fie controlate cu strictețe, să se condamne orice acțiune ilegală a acestora și să se 
garanteze condiții decente de viață pentru toți cei care sunt obligați să trăiască în centrele de 
detenție și în așezări ale migranților.
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2. Admisibilitate

Petiția nr. 0184/2020: declarată admisibilă la 29 mai 2020.
Petiția nr. 0170/2020: declarată admisibilă la 29 mai 2020.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Petiția nr. 0184/2020

Observațiile Comisiei

Comisia urmărește îndeaproape situația de pe ruta est-mediteraneeană. În contextul actualei 
pandemii de COVID-19, de la începutul anului 2020 s-a înregistrat o scădere cu 46 % a 
numărului de sosiri neregulamentare în Grecia comparativ cu 2019. Cu toate acestea, presiunea 
ridicată exercitată de migrație la frontiera greco-turcă de la începutul lunii martie 2020, 
pandemia de COVID-19 și incendiul care a distrus centrul de primire și identificare de la Moria 
de pe insula Lesbos din Grecia au exercitat o presiune suplimentară asupra sistemului de 
gestionare a migrației din Grecia. 

Comisia a oferit un sprijin operațional și financiar semnificativ autorităților elene pentru a le 
ajuta să gestioneze migrația pe baza valorilor UE și în conformitate cu legislația UE. La 23 
septembrie 2020 Comisia a înființat un grup operativ special pentru a ameliora durabil situația 
din Lesbos. Grupul operativ va colabora îndeaproape cu autoritățile elene pentru a construi noi 
centre de primire în Lesbos, în conformitate cu standardele UE, și va contribui la asigurarea 
gestionării eficace a migrației.

Începând din 2015, Grecia a beneficiat de sprijin din partea UE în valoare de 2,77 miliarde EUR 
în domeniul gestionării migrației. Comisia și agențiile UE au trimis și personal în Grecia pentru 
a ajuta în acest sens. Comisia a sprijinit din punct de vedere operațional și financiar mai ales 
creșterea capacității de primire și îmbunătățirea condițiilor de primire în Grecia. La sfârșitul 
lunii septembrie 2020, în Grecia existau aproximativ 22 000 de migranți cazați în apartamente, 
aproximativ 28 000 în centre de cazare pe termen lung în partea continentală (în taberele din 
partea continentală) și aproximativ 4 500 în hoteluri, toate fiind finanțate de UE. UE oferă, de 
asemenea, o finanțare extinsă pentru funcționarea centrelor de primire și identificare de pe 
insule, care găzduiau la sfârșitul lunii septembrie 2020 aproximativ 18 000 de migranți. De 
asemenea, UE finanțează acordarea de alocații lunare în numerar pentru aproximativ 85 000 de 
solicitanți de azil din Grecia. 

În plus, Comisia sprijină autoritățile elene să îmbunătățească condițiile de primire prin creșterea 
numărului personalului medical, continuarea lucrărilor de pregătire pentru iarnă în centrele de 
primire, medicamente și echipamente medicale, accelerarea procedurilor de azil și asigurarea 
transferurilor din insule către continent. De asemenea, Comisia facilitează și coordonează 
transferul diferitelor grupuri de migranți (minori neînsoțiți, copii grav bolnavi însoțiți de 
familie, solicitanți de azil vulnerabili și refugiați recunoscuți) din Grecia și, în principal, din 
insule către statele membre care s-au angajat la primirea acestora. Între februarie 2020 și 
începutul lunii noiembrie 2020 au fost transferate 1 451 de persoane din Grecia în alte state 
membre cu sprijinul Comisiei. În plus, statele membre au oferit Greciei asistență în natură în 
temeiul mecanismului de protecție civilă al Uniunii în domeniile sănătății, salubrității și cazării. 
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Comisia va sprijini cu aproximativ 130 de milioane EUR construirea de centre de primire și 
identificare polivalente pe insulele Kos, Leros și Samos pentru a oferi condiții de viață adecvate 
migranților din aceste insule. Construirea de astfel de centre este planificată și prevăzută și pe 
insulele Lesbos și Chios, iar Comisia este pregătită să ofere sprijin financiar. Mai mult, 
fondurile UE vor sprijini furnizarea de servicii în noile centre (inclusiv măsuri de urgență, cum 
ar fi alimentele, transportul și detașarea de personal suplimentar pentru echipele medicale). 
Acestea vor acoperi și costurile de desfășurare și operaționale ale polițiștilor de frontieră și ale 
agenților de poliție la frontierele externe, vor îmbunătăți procesul de returnare prin intermediul 
Frontex și vor sprijini desfășurarea în Grecia a experților din cadrul Biroului European de 
Sprijin pentru Azil. 

În plus, UE mobilizează un pachet de peste 410 milioane EUR sub formă de asistență financiară 
bilaterală realocată pentru a sprijini Balcanii de Vest în timpul pandemiei de COVID-19. Din 
această sumă, 38 de milioane EUR sunt destinate finanțării imediate, iar 374 de milioane EUR 
reprezintă asistență pe termen scurt și mediu pentru redresarea economică și socială a regiunii.

Comisia a oferit Bosniei și Herțegovinei, în particular, un sprijin semnificativ pentru 
gestionarea migrației. Asistența globală acordată din 2018 se ridică la peste 60,5 milioane EUR. 
De asemenea, Comisia a solicitat constant autorităților să utilizeze pe deplin finanțarea UE, 
asigurând coordonarea și gestionarea eficace a migrației și azilului la toate nivelurile 
administrației.

În plus, prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), UE finanțează un 
program de sprijinire a gestionării migrației în Balcanii de Vest și în Turcia, cu un buget de 
6,47 milioane EUR, pus în aplicare în comun de Frontex, Biroul European de Sprijin pentru 
Azil și Organizația Internațională pentru Migrație, în parteneriat cu Înaltul Comisar al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați. Obiectivul programului este de a sprijini 
dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem cuprinzător de gestionare a migrației în Balcanii de 
Vest și Turcia, aplicând o abordare întemeiată pe respectarea drepturilor omului. Programul 
prevede asistență pe termen lung în domeniul gestionării migrației și urmărește alinierea 
legislației, politicilor și practicilor țărilor beneficiare la standardele și practicile juridice ale UE.

La 23 septembrie 2020 Comisia a adoptat noul Pact privind migrația și azilul1, care 
reglementează diferite elemente necesare pentru o abordare europeană globală a migrației. Noul 
pact urmărește crearea unor proceduri îmbunătățite și mai rapide în întregul sistem de azil și 
migrație, precum și stabilirea principiilor unei împărțiri echitabile a responsabilității și a 
solidarității. Acest lucru este esențial pentru restabilirea încrederii între statele membre și în 
capacitatea Uniunii Europene de a gestiona migrația.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 9 decembrie 2021

Petițiile nr. 0170/2020 și 0184/2020

Observațiile Comisiei

Comisia urmărește îndeaproape situația de pe ruta est-mediteraneeană și sprijină statele membre 

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-
and-asylum_ro

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
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în gestionarea migrației în conformitate cu legislația UE, cu valorile UE și cu obligațiile lor 
internaționale.

Conform legislației UE, statele membre au dreptul, precum și obligația de a proteja frontierele 
externe ale UE prin împiedicarea intrărilor neautorizate. Comisia a subliniat în repetate rânduri 
că orice măsură luată pentru protejarea frontierelor externe trebuie să fie proporțională și să 
respecte drepturile fundamentale. Respingerea migranților la frontieră este interzisă, iar dreptul 
oricărei persoane de a avea acces la procedura de protecție internațională și de a beneficia de o 
astfel de protecție, dacă sunt îndeplinite condițiile, trebuie respectat. 

Comisia este profund îngrijorată de acuzațiile recurente privind respingerile migranților la 
frontieră sau alte forme de nerespectare a dispozițiilor obligatorii din legislația Uniunii privind 
controlul la frontiere, inclusiv garanțiile legate de protecția drepturilor fundamentale și dreptul 
de acces la procedura de protecție internațională și dreptul de a primi o astfel de protecție pentru 
persoanele care au nevoie de aceasta. Acuzațiile de abuz ar trebui să facă obiectul unor anchete 
independente efectuate de autoritățile judiciare naționale competente. Comisia continuă să 
urmărească îndeaproape situația de la frontierele externe ale UE și este în strânsă legătură cu 
autoritățile naționale în ceea ce privește orice acțiuni ulterioare care ar putea fi necesare. 

Pentru a garanta în continuare accesul efectiv la procedura de protecție internațională și 
respectarea drepturilor fundamentale, Comisia a propus, în contextul noului pact privind 
migrația și azilul2, ca statele membre, în strânsă colaborare cu Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale, să creeze un mecanism de monitorizare eficace, încă din etapa examinării 
sosirilor, ca o garanție suplimentară.

În ceea ce privește Grecia, Comisia oferă un sprijin operațional și financiar semnificativ 
autorităților naționale pentru a le ajuta să gestioneze migrația, cu respectarea deplină a 
legislației Uniunii și a drepturilor fundamentale.

În septembrie 2020 și în urma incendiilor din Moria, Comisia a anunțat crearea unui grup 
operativ special3 pentru ameliorarea durabilă a situației din insule prin punerea în practică a 
unui proiect-pilot comun cu autoritățile elene în baza unui memorandum de înțelegere4, ceea 
ce contribuie și la asigurarea unei gestionări eficace a migrației, cu respectarea deplină a tuturor 
drepturilor fundamentale. Grupul operativ, din care fac parte și Comisia și agențiile UE, 
colaborează îndeaproape cu autoritățile elene pentru a înființa un nou centru de primire în 
Lesbos. Demersul decurge din angajamentul de lungă durată al Comisiei de a îmbunătăți situația 
din insulele din Marea Egee și de a crea centre adecvate și adaptate exigențelor viitorului, care 
să se ridice la nivelul standardelor UE.

Se preconizează că noul centru de primire va oferi condiții de primire adecvate migranților și 
solicitanților de azil. În plus, se construiesc noi centre pe insulele Kos, Leros și Chios, iar noul 
centru din Samos s-a deschis la 18 septembrie 2021. Comisia a acordat 276 de milioane EUR 
Ministerului elen al Migrației și Azilului pentru construirea acestor cinci centre. Demersul 
decurge din angajamentul de lungă durată al Comisiei de a îmbunătăți situația din insulele din 
Marea Egee și de a crea centre adecvate și adaptate exigențelor viitorului, care să se ridice la 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-
and-asylum_ro
3 Portalul Comisiei Europene privind Grupul operativ pentru gestionarea migrației
4 C(2020) 8657 final.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/task-force-migration-management_en
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nivelul standardelor UE.

Până la înființarea centrului permanent de primire din Lesbos, Comisia sprijină autoritățile 
elene în eforturile lor de a ameliora condițiile din centrul temporar de primire (din Mavrovouni) 
și în lucrările în desfășurare pentru modernizarea instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, 
pentru prevenirea inundațiilor, pentru evacuarea apei și alimentarea cu apă potabilă, pentru 
instalarea de echipamente de iluminat în spațiile comune și pentru o mai bună asigurare a 
siguranței și securității locuitorilor centrului.

Decongestionarea în curs a centrelor de primire și identificare de pe insulele grecești cu sprijinul 
UE a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale migranților. Populația migrantă din cele 
cinci insule-hotspot s-a redus de la 42 000 de persoane la sfârșitul anului 2019, la aproximativ 
17 000 de migranți la începutul lunii decembrie 2020 și la aproximativ 4 500 de persoane la 
începutul lunii noiembrie 2021.

În plus, Comisia sprijină autoritățile elene în ameliorarea condițiilor de primire prin creșterea 
numărului de cadre medicale (atât pentru necesitățile de asistență medicală, dar și în contextul 
pandemiei de COVID-19), continuarea lucrărilor de pregătire pentru iarnă în centrele de 
primire, furnizarea de medicamente și echipamente medicale, accelerarea procedurilor de azil 
și asigurarea transferurilor din insule pe continent. 

De asemenea, Comisia facilitează și coordonează transferul diferitelor grupuri de migranți 
(minori neînsoțiți, copii grav bolnavi însoțiți de familie, solicitanți de protecție internațională 
vulnerabili și beneficiari de protecție internațională) din Grecia către statele membre care s-au 
angajat să îi primească. Între februarie 2020 și începutul lunii noiembrie 2021 au fost transferate 
4 400 de persoane din Grecia în alte state membre cu sprijinul Comisiei. În plus, statele membre 
au oferit Greciei asistență în natură în baza mecanismului de protecție civilă al Uniunii în 
domeniile sănătății, salubrității și cazării.

În plus, UE mobilizează un pachet de peste 410 milioane EUR sub formă de asistență financiară 
bilaterală realocată pentru a sprijini Balcanii de Vest în timpul pandemiei de COVID-19. Din 
această sumă, 38 de milioane EUR sunt destinate finanțării imediate, iar 374 de milioane EUR 
reprezintă asistență pe termen scurt și mediu pentru redresarea economică și socială a regiunii.

Comisia a oferit Bosniei și Herțegovinei, în particular, un sprijin semnificativ pentru 
gestionarea migrației. De la începutul crizei migrației în 2018, sprijinul acordat de UE Bosniei 
și Herțegovinei pentru a gestiona situația se ridică la 99,65 milioane EUR, din care 
85,85 milioane EUR din Instrumentul de preaderare și 13,8 milioane EUR asistență umanitară. 
Pe lângă aceasta, începând din 2007, în cadrul Instrumentului de preaderare, UE a acordat 
Bosniei și Herțegovinei sprijin în valoare de 37 de milioane EUR în domeniul azilului, 
migrației și gestionării frontierelor. Un nou centru de primire este în curs de construire la Lipa, 
cu finanțare din partea UE, și ar trebui să devină funcțional foarte curând.

Prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare, UE finanțează un program de 
sprijinire a gestionării migrației în Balcanii de Vest și în Turcia, cu un buget de 
6,47 milioane EUR, pus în aplicare în comun de Frontex, Biroul European de Sprijin pentru 
Azil (EASO) și Organizația Internațională pentru Migrație, în parteneriat cu Înaltul Comisar al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați.

Obiectivul programului este de a sprijini dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem 
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cuprinzător de gestionare a migrației în Balcanii de Vest și Turcia, aplicând o abordare 
întemeiată pe respectarea drepturilor omului. Programul prevede asistență pe termen lung în 
domeniul gestionării migrației și urmărește alinierea legislației, politicilor și practicilor țărilor 
beneficiare la standardele și practicile juridice ale UE.

În sfârșit, la 23 septembrie 2020 Comisia a adoptat noul Pact privind migrația și azilul, 
menționat mai sus, care reglementează toate elemente necesare pentru o abordare europeană 
globală a migrației. Pactul urmărește să amelioreze și să facă mai rapide procedurile din întregul 
sistem de azil și migrație și să pună în echilibru principiul împărțirii echitabile a responsabilității 
și cel al solidarității. El stabilește, de asemenea, o abordare globală, care dezvoltă și 
aprofundează parteneriate aprofundate, adaptate și reciproc avantajoase în materie de migrație 
cu principalele țări de origine și de tranzit. Acest lucru este esențial pentru restabilirea încrederii 
între statele membre și în capacitatea Uniunii Europene de a gestiona migrația.

Concluzie:

Comisia recunoaște problemele ridicate de petiționar în legătură cu cazarea refugiaților în 
Grecia și Balcani. În ceea ce privește Grecia, deși s-au înregistrat progrese semnificative în 
ultimul an, inclusiv datorită activității noului grup operativ privind gestionarea migrației, 
Comisia și agențiile UE continuă să sprijine autoritățile elene și alte organizații partenere de pe 
teren, colaborând îndeaproape pentru a remedia deficiențele rămase, simplificând procesele și 
consolidând capacitățile. 

În ceea ce privește regiunea Balcanilor de Vest, Comisia continuă să sprijine autoritățile 
naționale în dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem cuprinzător de gestionare a migrației 
și în aplicarea unei abordări întemeiate pe respectarea drepturilor omului care să ofere asistență 
pe termen lung în domeniul gestionării migrației și urmărește să alinieze legislația, politicile și 
practicile țărilor beneficiare la standardele și practicile juridice ale UE.


