
 

Eurobarometru: europenii doresc ca UE să facă mai
multe în domeniul migrației
 
MIgrația din ultimii ani a fost în centrul ordinii de zi a UE, datorită numărului uriaș de
imigranți.
 
Din 2015, UE a luat mai multe măsuri de gestionare a crizei și de ameliorare a sistemului actual
de azil. Conform ultimului sondaj Eurobarometru, 73% dintre europeni doresc ca UE să facă
mai mult pentru abordarea situației. 58% cred că acțiunile UE în domeniu sunt inadecvate, cu 8
puncte mai puțin decât anul trecut. 
 
În decembrie 2016, deputații europeni de la comisia pentru libertăți civile au susținut un raport
privind consolidarea actualului Birou European de Sprijin pentru Azil (EASO), care va deveni
Agenția UE pentru Azil și va asigura distribuția corectă a solicitanților de azil. Va oferi, în același
timp, statelor membre mijloacele de a oferi asistență în situațiile de criză și va monitoriza felul în
care autoritățile naționale aplică legislația UE în domeniu. În momentul de față, legislația se află
în trilog, cu Consiliul și Comisia.
 
În martie, a fost prezentat în comisia pentru libertăți civile raportul privind reforma sistemului
Dublin. Regulamentul are ca scop abordarea punctelor slabe ale actualului sistem de azil UE și
determinarea responsabilității statelor membre pentru procesarea unei solicitări de azil. Textul
este în curs de a primi amendamente.  
 
În aprilie, deputații europeni de la comisia pentru libertăți civile au susținut un raport care are ca
scop armonizarea condițiilor de primire a solicitanților de azil și ameliorarea integrării acestora.
 
Despre sondaj
 
Sondajul Eurobarometru a fost realizat cu 27.901 participanți din toate statele UE între 18 și 27
martie și este reprezentativ pentru toată populația ca întreg.
 
În UE, 73% dintre participanți au spus că doresc ca UE să facă mai mult pentru abordarea
migrației. Procentul pentru România este de 76%.
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20161208IPR55203/new-asylum-agency-must-ensure-eu-countries-respect-common-asylum-rules-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/548973/EPRS_ATA%282015%29548973_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170306BKG65314/reform-of-the-eu-asylum-rules-creating-a-new-dublin-system-that-works
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170306BKG65314/reform-of-the-eu-asylum-rules-creating-a-new-dublin-system-that-works
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170425IPR72302/ease-access-to-labour-market-for-asylum-seekers-to-boost-integration-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170425IPR72302/ease-access-to-labour-market-for-asylum-seekers-to-boost-integration-meps-say


Mai multe informaţii
 Reacția la criza migrației
Sondaj 2017
Înainte de alegerile europene din 2019
Trenul legislativ
Imigrația: o provocare comună - UE în căutare de răspunsuri la criza refugiaților
Infografic: Criza migrației în cifre
Comisia pentru libertăți civile
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20150831TST91035/20170629STO78629/reactia-la-criza-migratiei
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20170426PVL00115/Cu-doi-ani-%C3%AEnainte-de-alegerile-europene-din-2019
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20150831TST91035/imigra%C8%9Bia-o-provocare-comun%C4%83
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170629STO78630/criza-migratiei-in-cifre
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
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