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Constatări-cheie ale Raportului anual al EASO privind situația 
azilului în UE 2015 

Introducere 

Raportul anual pe 2015 al EASO oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a numărului și naturii cererilor 
de protecție internațională în toate cele 28 de state membre ale UE, plus Norvegia și Elveția (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). Datele sunt furnizate de statele membre, ICNUR, societatea civilă, 
specialiștii în domeniul informațiilor și funcționarii din teren. 

 

Puncte-cheie ale raportului 

 În 2015, au fost depuse în UE+ aproape 1,4 milioane de cereri de protecție internațională - cel mai mare 
număr de la începutul colectării datelor la nivelul UE în 2008. 

 Cel mai mare număr de solicitanți de azil înregistrat era reprezentat de cetățeni din Siria, țările din Balcanii 
de Vest (cumulat) și Afganistan. Principalele țări de primire au fost Germania, Ungaria, Suedia, Austria și Italia. 

 La sfârșitul anului 2015, numărul persoanelor aflate în așteptarea unei decizii cu privire la cererea lor de 
protecție internațională în UE+ depășea cifra de un milion. Volumul de cereri în așteptare s-a dublat 
comparativ cu 2014. 

 Criza din Siria a continuat să fie un factor-cheie în ceea ce privește numărul cererilor de protecție 
internațională în UE+. Numărul cererilor depuse de sirieni a depășit 380 000, o creștere de trei ori comparativ 
cu 2014. 

 Numărul de cereri din partea țărilor din Balcanii de Vest în 2015 aproape s-a dublat la 201 405 solicitanți, 
marea majoritate a acestora provenind din Kosovo și Albania. 

 Afganistan a rămas una dintre principalele țări de origine ale solicitanților în anul trecut, cu 196 170 cereri 
depuse (în creștere cu 359 %) și cuprinzând cea mai mare proporție de copii neînsoțiți care solicită protecție 
internațională la nivelul UE+ (25 % din totalul solicitanților afgani). 

 Primele eforturi comune ale UE în materie de reinstalare au fost convenite atunci când cele 27 de state 
membre, împreună cu statele asociate la Regulamentul Dublin, s-au angajat să reinstaleze 22 504 persoane 
strămutate din afara UE, în termen de doi ani. 
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Evoluții majore în 2015 

Programul de transfer 

Cu un aflux fără precedent de solicitanți de protecție 
internațională în 2015, a fost convenit un program de 
transfer menit să sprijine statele membre din „prima 
linie” - Italia și Grecia - aflate sub o presiune 
considerabilă. După o propunere făcută de Comisie în 
mai 2015, Consiliul a adoptat două decizii de stabilire a 
unui mecanism de transfer temporar și excepțional 
pentru 160 000 de solicitanți care au nevoie evidentă 
de protecție internațională din partea Greciei și Italiei, 
care urmează să fie implementat în decurs de peste doi 
ani, până în septembrie 2017. 
 

Copiii neînsoțiți 

În 2015, un total de 95 985 de copii neînsoțiți au 
solicitat protecție internațională în UE+ - de aproape 
patru ori mai mare decât numărul înregistrat în anul 
precedent. Cele mai mari creșteri s-au constatat în 
patru țări principale de primire: Suedia, Germania, 
Ungaria și Austria. Aceste țări au înregistrat cumulat 
70 % din totalul cererilor de azil depuse de minorii 
neînsoțiți. Afluxul uriaș de solicitanți de protecție 
internațională care pretind a fi minori a generat 
probleme în ceea ce privește evaluarea corectă a 

vârstei și lipsa sau întârzierea asigurării de tutori. 

Centrele de primire 

Creșterea numărului de cereri de azil în 2015 a generat un deficit al spațiilor de cazare în multe state membre, 
mai ales în timpul lunilor de vară. Unele state membre au trebuit să își dubleze sau tripleze capacitatea de 
primire, ceea ce evidențiază nevoia unei flexibilități sporite în ceea ce privește spațiile. Măsurile luate pentru 
a răspunde acestor provocări au inclus asigurarea de spații de cazare permanente și temporare/de urgență 
suplimentare, înființarea de noi centre de primire inițială și o cooperare mai strânsă între statele membre 
învecinate. 

Sprijinul EASO 

Anul trecut, EASO a continuat să ofere un sprijin operațional Greciei, Italiei, Bulgariei și Ciprului. Începând cu 
septembrie 2015, EASO a sprijinit programul UE de transfer din Italia și Grecia în alte țări europene, pe baza 
Planurilor operative de transfer-hotspot semnate cu ambele state membre, prin desfășurarea de experți, 
inclusiv echipele mobile, precum și prin dezvoltarea mai multor instrumente de asistență în diferitele etape 
ale transferului (pliante, informații înainte de plecare, înregistrare, proces de corelare, instrument de 
identificare a cazurilor vulnerabile). 

Dezvoltarea de sisteme naționale de azil 

Întrucât termenul de transpunere a acquis-ului reformat în materie de azil a expirat în 2015, mai multe state 
membre au efectuat modificări legislative la propriile sisteme naționale de azil. În paralel, un aflux 
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semnificativ de solicitanți din mai multe țări ale UE+ a declanșat mecanisme de urgență în ceea ce privește 
gestionarea frontierelor, înregistrarea și procesarea rapidă a cazurilor, precum și revizuirea utilizării 
procedurilor speciale. 

Informații și asistență juridică 

În 2015, au fost efectuate mai multe modificări legislative în țările UE+, care au lărgit sfera de aplicare a 
informațiilor și asistenței juridice acordate solicitanților de protecție internațională în diferitele etape ale 
procedurii. Aceasta a continuat să fie o provocare în 2015, îndeosebi pe fondul cererii crescute și al unei 
rezerve adeseori limitate de resurse specializate. 

Strategia pentru viitor 

Pe baza unei propuneri de înființare a unei Agenții a Uniunii Europene în materie de azil, prezentată de 
Comisie, EASO intră într-o nouă etapă a evoluției sale, căpătând responsabilități noi și îmbunătățite, precum 
și un nou mandat, pornind de la activitatea sa de până acum. 

 

Vă rugăm să accesați https://www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report pentru a consulta 
raportul complet. 

https://www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report

