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Constatări principale ale Raportului
anual al EASO privind situația azilului
în UE 2016
Evoluțiile principale
Raportul anual pe 2016
al EASO oferă o imagine de

ansamblu cuprinzătoare a
numărului și naturii cererilor de
protecție internațională în toate
statele membre ale UE, plus
Norvegia, Elveția, Islanda și
Liechtenstein (UE+). Acesta
analizează tendințele în materie
de azil, inclusiv principalele
provocări și răspunsuri din cursul
anului, precum și evoluțiile
instituționale și juridice majore, și
oferă o prezentare generală a
funcționării în practică a
sistemului european comun de
azil (SECA).

Strategia pentru
viitor
O propunere a Comisiei
Europene a subliniat intenția de
reformă a SECA, inclusiv
modificări preconizate pentru
sistemele Dublin și Eurodac,
mandatul consolidat al EASO,
precum și revizuiri ale directivelor
privind condițiile de primire,
procedurile de azil și standardele
minime. Inițiativele lansate în
cadrul Agendei europene
pentru migrație au continuat în
2016, incluzând mecanismul de
transfer în caz de criză din
Grecia și Italia și abordarea de
tip „hotspot”, în vreme ce,
referitor la activitățile privind
dimensiunea externă, Comisia a
propus stabilirea unui nou cadru
de parteneriat cu țările terțe.

În 2016 au fost depuse aproape
1,3 milioane de cereri de protecție
internațională în UE+. Acest lucru a
însemnat o scădere de 7 % față de 2015,
când au fost depuse aproape 1,4 milioane
de cereri.

În 2016, peste 65 000 de minori neînsoțiți
au depus cerere de protecție internațională
în UE+, cu 37 % mai puțini decât în anul
precedent. Din totalul cererilor depuse de
minori neînsoțiți în UE+, 37% au aparținut
cetățenilor afgani.

Deși numărul de cereri a
scăzut cu 7 %, țările EU+ au
continuat să înregistreze toți
solicitanții și să proceseze
dosarele acestora.
În 2016, țările EU+ au emis
aproape 1,15 milioane de hotărâri în
primă instanță, o creștere de 84 %
comparativ cu 2015. În 2016 a crescut și
numărul de hotărâri adoptate în a doua
instanță cu 21 % față de 2015. Rata
globală de recunoaștere a fost de 61 %
pentru hotărârile în primă instanță și a
crescut față de anul precedent.

Criza din Siria a continuat să fie un factorcheie în ceea ce privește numărul cererilor
de protecție internațională în UE+. Cetățenii
sirieni au reprezentat 26 % din totalul
cererilor la nivelul UE+.

Cele mai multe cereri de azil au fost
depuse de cetățeni din Siria, Afganistan,
Irak, Pakistan și Nigeria. Principalele țărigazdă au fost Germania, Italia, Franța,
Grecia și Austria.

Aproape o treime dintre solicitanți erau
persoane cu vârsta sub 18 ani.

În mai multe țări din UE+, sistemele de azil
au fost restructurate intern, s-au înființat noi
instituții și s-au modificat
mandatele/competențele. Au fost
modificate politici din mai multe domenii, și
anume conținutul protecției, condițiile de
primire, înregistrarea cererilor de azil,
procedurile speciale, problemele privind
grupurile vulnerabile și returnarea.
EASO a continuat să acorde sprijin
operațional pentru Grecia, Italia, Cipru și
Bulgaria, extinzându-și treptat prezența și
amploarea implicării sale pe teren. Din
septembrie 2015, EASO a sprijinit
programul UE de relocare din Italia și
Grecia în alte țări europene. Agenția și-a
continuat activitățile de consolidare a
capacităților și de formare profesională,
facilitând cooperarea practică între țările
UE+, culegând și analizând date calitative
și cantitative și informații privind țările de
origine și dimensiunea externă.
Pentru informații suplimentare, vizitați
www.easo.europa.eu sau contactați
info@easo.europa.eu
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