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Numărul cererilor de azil a scăzut până la nivelul anterior crizei din 
2018, dar există încă multe cazuri nesoluționate 
 
În 2018, numărul cererilor de azil din UE+ a scăzut pentru al treilea an consecutiv, revenind 
la nivelul anterior crizei. În ciuda unei creșteri a solicitărilor în primele cinci luni ale anului 
2019, este prea devreme să se considere că aceasta indică o schimbare semnificativă pe 
termen lung a tendințelor recente. 
 
Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și-a lansat Raportul anual pe 2018 privind situația 
azilului în UE+ la Bruxelles, la 24 iunie 2019. Raportul este o publicație de referință emblematică, care 
își propune să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a situației azilului în UE + și a funcționării 
practice a sistemului european comun de azil (SECA). 
 
Conform raportărilor EASO de la începutul acestui an, cele 664 480 de cereri de protecție 
internațională în UE+ în 2018 au reprezentat o scădere pentru al treilea an consecutiv, de această 
dată cu 10 %. Aproximativ 9 % din aceste cereri au fost cereri reînnoite. Deși numărul de cereri a rămas 
deosebit de stabil în cursul anului 2018, stabilitatea relativă de la nivelul UE+ ascunde o variație 
puternică între statele membre și între cetățeniile individuale. 
 
În UE+, rata totală de recunoaștere în primă instanță a fost de 39 %, în scădere cu 7 puncte 
procentuale față de anul precedent. Deși, în general, au fost emise mai puține decizii pozitive, un 
procent mai mare de decizii pozitive a acordat statutul de refugiat (55 % din deciziile pozitive). 
 
Siria (13 %), Afganistan și Irak (7 % fiecare) au fost cele trei țări principale de origine ale solicitanților 
din UE+ în 2018. Printre primele 10 țări de origine s-au aflat și Pakistanul, Nigeria, Iranul, Turcia (4 % 
fiecare), Venezuela, Albania și Georgia (3 % fiecare). În 2018, cetățenii țărilor care sunt exonerați de 
obligația de a deține viză de intrare în spațiul Schengen, printre care venezueleni, columbieni, albanezi 
și georgieni, au depus aproape o cincime din totalul cererilor. 
 
În ceea ce privește țările de destinație, în 2018, majoritatea cererilor de azil au fost depuse în 
Germania, Franța, Grecia, Italia și Spania. Aceste cinci țări împreună au primit aproape trei sferturi 
din toate cererile depuse în UE+. 
 
Germania a primit cel mai mare număr de cereri (184 180) pentru al șaptelea an consecutiv, în pofida 
unei scăderi de 17 % comparativ cu anul 2017. În Franța, cererile au crescut pentru al patrulea an 
consecutiv, ajungând la 120 425 în 2018 și reprezentând, astfel, cel mai mare număr înregistrat în 
Franța până în prezent. Grecia a devenit al treilea stat din UE+ cu cel mai mare număr de cereri depuse 
în 2018, în creștere pentru al cincilea an consecutiv, ajungând la 66 965 de cereri. 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
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Ca număr de refugiați pe cap de locuitor, primele cinci țări de destinație au fost Cipru, Grecia, Malta, 
Liechtenstein și Luxemburg. 
 
La sfârșitul anului 2018, numărul de cazuri pendinte a rămas ridicat, cu aproximativ 896 560 de cereri 
în așteptarea unei decizii definitive în UE+, ceea ce a reprezentat doar o scădere modestă de 6 % în 
comparație cu sfârșitul anului 2017. 
 
 
Creșterea de la începutul anului 2019 nu indică neapărat o schimbare semnificativă pe termen lung 
a tendințelor recente. 
 
În primele cinci luni ale anului 2019, au fost înregistrate în UE+ peste 290 000 de cereri de protecție 
internațională, ceea ce echivalează cu o creștere de 11 % față de aceeași perioadă a anului 2018. În 
această perioadă, principalele țări de origine au fost Siria (8 %), Afganistan și Venezuela (ambele cu 
7 %), reprezentând împreună aproape una din patru cereri în UE+. 
 
În această perioadă s-a observat, de asemenea, o creștere a numărului de cereri înregistrate de 
resortisanții din America Latină. Resortisanții venezueleni au depus aproximativ 18 400 de cereri de 
azil, aproximativ de două ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2018, iar cetățenii columbieni 
au depus de trei ori mai multe cereri. S-au înregistrat, de asemenea, creșteri ale numărului de cereri 
depuse de resortisanți din El Salvador, Honduras, Nicaragua și Peru. 
 
Creșterea de la începutul anului 2019 ar trebui considerată în contextul scăderii dramatice a cererilor 
în ultimii trei ani, dar mai ales în contextul revenirii la nivelul din 2014 de anul trecut. Nu există niciun 
indiciu în acest stadiu că recenta creștere moderată a numărului de cereri reprezintă o schimbare 
semnificativă a tendințelor generale, în condițiile în care fluctuațiile lunare sunt normale. 
 
 
Anexe: 
 

- Principalele constatări din Raportul anual pe 2018 
- Rezumat [disponibil în 23 de limbi ale UE] 
- Raportul anual pe 2018 privind situația azilului în UE+ 
- Anexă: Solicitanții de azil în funcție de țară, de țara UE+ și de principala cetățenie 
 

 
 
Se pot obține informații suplimentare de la Biroul European de Sprijin pentru Azil, la următoarea 
adresă de e-mail: press@easo.europa.eu 
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