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Presiuni pentru revizuirea politicilor migratorii in UE

Fuga catre Europa, capcana mortala

DREPTUL DE A MIGRA Recenta tragedie de la Lampedusa, in sudul Italiei, in care 250 de oameni
si-au pierdut viata, iar alti 150 sunt dati disparuti, a determinat Agentia pentru Drepturile
Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena, sa faca un apel la revizuirea politicilor migratorii in vigoare
in tarile UE. "In mod repetat, migrantii platesc pretul suprem in cautarile lor pentru o viata mai buna.
Trebuie sa actionam acum pentru a gasi solutii corespunzatoare si echilibrate intre necesitatea unui
control al frontierelor si cerintele si drepturile migrantilor", a subliniat danezul Morten Kjaerum,
directorul agentiei europene. "Migrantii nu trebuie sa riste sanctiuni penale pentru ca au traversat
ilegal frontiera, in timp ce mai mult de jumatate dintre tarile UE au adoptat legislatii care penalizeaza
intrarea si/sau sejurul ilegal. In prezent, legea penala vizeaza migrantul. Aceasta ar trebui sa se
schimbe. Trebuie intreprinse eforturi pentru a combate cauzele profunde care-i determina pe
migranti sa se imbarce in calatorii atat de periculoase", a sugerat FRA.

Comisia Europeana si-a anuntat intentia de a organiza o operatiune de securitate si salvare de
amploare in Marea Mediterana, dupa tragedia din Lampedusa. Comisarul european pentru Afaceri
Interne, Cecilia Malmstrom, il va insoti, astazi, pe presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, in cadrul vizitei sale in Lampedusa. O ambarcatiune care avea la bord circa 500 de
eritreeni si somalezi a naufragiat, pe 3 octombrie, in largul insulei italiene Lampedusa. Doar 155 de
imigranti au putut fi salvati, existand temeri ca bilantul mortilor ar fi intre 300 si 360. 

PRACTICA NE OMOARÃ! Ieri a avut loc, la Luxemburg, o reuniune a ministrilor europeni de
Interne. 24 dintre cele 28 de tari ale UE se opun unei modificari a regulilor in materie de azil, in timp
ce pe masa discutiilor a fost pusa o cerere de impartire a responsabilitatilor in acest domeniu.
Actuala legislatie tine cont de Acordul de la Dublin, care le impune tarilor de sosire sa trateze
cererile de azil si sa asigure gazduirea solicitantilor. Germania, Suedia si Danemarca refuza sa
modifice aceste norme de azil, considerand ca UE are toate instrumentele necesare pentru a face
fata afluxului de migranti. Oficialii de la Roma sunt sprijiniti de Franta, a carei pozitie oficiala este ca
Italia nu trebuie sa ramana singura dupa naufragiul din apropierea insulei Lampedusa. Ministrul
delegat pentru francezii din strainatate, Hel&#232;ne Conway-Mouret, a mentionat ca este nevoie
de cooperare in materie de justitie pentru a lupta cu retelele mafiote, care iau bani de la saraci circa
1.000 de dolari pentru ca acestia sa moara in mare. Oficialul francez a mentionat ca statele din care
provin acesti imigranti au nevoie de ajutor pentru dezvoltare sau de o consolidare a resurselor
Frontex, agentia de supraveghere a frontierelor UE. "Este esential sa ne schimbam parerea fata de
mobilitatea internationala", a declarat Hel&#232;ne Conway-Mouret, adaugand ca francezii din
strainatate vor beneficia de modernizarea retelei consulare si de un serviciu public de calitate, in
special in domeniul educatiei. In prezent, aproximativ 2,5 milioane de cetateni francezi se afla in
afara tarii lor, in timp ce numarul italienilor in strainatate depaseste 4,5 milioane.

Comisia Europeana a preluat initiativa si va organiza o operatiune de securitate si salvare de
amploare in Marea Mediterana, dupa tragedia din Lampedusa.
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