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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0621/2020, adresată de Fadela Mohatar Maanan, de cetățenie 
spaniolă, privind necesitatea urgentă de a deschide un coridor umanitar între 
Nador (Maroc) și Melilla (Spania) în perioada epidemiei de COVID-19

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că de la închiderea frontierei dintre Spania și Maroc din cauza epidemiei de 
COVID-19, peste o sută de cetățeni europeni care locuiesc în orașul Melilla (precum și în Ceuta) 
au rămas blocați pe teritoriul marocan, în special în regiunea de frontieră Nador și în provincia 
respectivă. Petiționara observă că aceste repatrieri ar fi putut fi efectuate pe cale terestră, 
portuară sau aeroportuară, deoarece ambele teritorii dispun de infrastructura necesară, însă 
oamenii continuă să fie blocați în Maroc. Petiționara denunță că timp de peste două luni nu s-a 
găsit o soluție la situația acestor cetățeni ai UE. Ea dă informații despre situația de neajutorare 
instituțională colectivă în care se află acest grup de persoane, inclusiv mama sa în vârstă de 
70 de ani. În acest grup se află familii separate de copiii lor, persoane care și-au pierdut deja 
locurile de muncă, ale căror mijloace financiare sunt pe cale de a se epuiza și care, mai presus 
de toate, nu sunt protejate din punctul de vedere al condițiilor sociale și sanitare.

Petiționara solicită instituțiilor UE să arbitreze acțiunile necesare, astfel încât Spania și Marocul 
să ajungă la un acord urgent și necesar care să permită cetățenilor UE blocați în Nador, Maroc, 
într-o situație de vulnerabilitate gravă din cauza epidemiei de COVID-19, să revină în Melilla, 
unde locuiesc și muncesc și unde beneficiază de protecție socială și sanitară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 septembrie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020
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Observațiile Comisiei 

Pandemia de coronavirus a generat o situație de urgență sanitară fără precedent. De la începutul 
pandemiei, statele membre au adoptat diverse măsuri pentru a limita răspândirea COVID-19. 
Pentru a opri răspândirea coronavirusului, aproape toate statele membre au introdus restricții 
de călătorie, însoțite adesea de cerințe care le impun călătorilor transfrontalieri să rămână în 
carantină. 

La 16 martie 2020, Comisia a adoptat o comunicare1 în care a recomandat aplicarea unei 
restricții temporare asupra călătoriilor neesențiale din țări terțe către zona UE+2. De atunci, 
toate statele membre care participă la spațiul Schengen fără controale la frontierele interne, 
precum și statele asociate spațiului Schengen au luat decizii naționale de punere în aplicare a 
restricției de călătorie. La 8 aprilie 20203, 8 mai 20204 și 11 iunie 20205, Comisia a adoptat trei 
comunicări subsecvente. Totuși, cetățenii UE și membrii familiilor lor care se întorc acasă au 
fost întotdeauna exceptați de la restricțiile temporare de călătorie.

La 30 iunie 2020, Consiliul a adoptat o recomandare privind ridicarea treptată a restricțiilor 
temporare asupra călătoriilor neesențiale către UE6. Consiliul a recomandat statelor membre să 
ridice treptat restricțiile privind un număr limitat de țări terțe, inclusiv Marocul. În plus, 
cetățenii UE și membrii familiilor lor ar trebui să fie exceptați de la restricțiile de călătorie, 
indiferent de scopul călătoriei.

Ca răspuns la recomandare, autoritățile spaniole au emis la 2 iulie 2020 un ordin7 de ridicare a 
restricțiilor de călătorie din toate țările terțe enumerate în aceasta. În ceea ce privește rezidenții 
Marocului, această chestiune face obiectul principiului reciprocității. Între timp, se menține 
închiderea temporară a punctelor de frontieră care permit intrarea și ieșirea din Spania prin 
orașele Ceuta și Melilla. Cu toate acestea, cetățenii UE și membrii familiilor lor nu intră în 
domeniul de aplicare al restricțiilor temporare de la frontierele externe spaniole8.

Pe parcursul crizei provocate de coronavirus, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă 
au sprijinit statele membre în coordonarea asistenței consulare și a repatrierii cetățenilor UE, 
oriunde s-ar afla. Când a fost necesar, zborurile de repatriere au fost susținute din fonduri UE, 
mai ales atunci când nu au putut fi organizate zboruri comerciale sau semicomerciale. Printre 
acestea s-au numărat șase zboruri de repatriere din Maroc cofinanțate cu fonduri din 
mecanismul de protecție civilă al Uniunii și organizate de Austria, Polonia, Spania și Suedia9. 
Însă asistența consulară acordată de statele membre propriilor cetățeni este o competență 
națională.

La 6 august 2020, Consiliul a modificat recomandarea privind ridicarea treptată a restricțiilor 

1 COM(2020)0115; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0115 
2 „Zona UE+” cuprinde toate statele membre ale spațiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru și România), 
precum și cele patru state asociate spațiului Schengen. Include și Irlanda și Regatul Unit, dacă acestea decid să se 
alinieze. 
3 COM(2020)0148; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0148 
4 COM(2020)0222; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0222 
5 COM(2020)0399; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0399
6 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/ro/pdf 
7 https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7140.pdf 
8 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6902 
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_tables_of_repatriation_flights_22_june_2020.pdf 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6902
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_tables_of_repatriation_flights_22_june_2020.pdf
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temporare asupra călătoriilor neesențiale către UE10. Ca urmare, Marocul a fost eliminat de pe 
lista țărilor terțe pentru care ar trebui eliminate restricțiile temporare privind călătoriile 
neesențiale către UE.

Concluzii

Cât mai mulți dintre cetățenii UE blocați în Maroc au fost repatriați printr-un efort comun al 
statelor membre coordonat la nivelul Uniunii.

Comisia își va continua eforturile pentru ca cetățenii UE și membrii familiilor lor care se află 
încă în Maroc să se poată întoarce în Spania sau în alte state membre.

10 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10095-2020-INIT/ro/pdf 
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