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Situația actuală
În mai mult de jumătate din statele membre UE
poți fi amendat sau judecat pentru infracțiunea
de trafic de persoane dacă iei un bilet de tren,
oferi cazare sau cumperi alimente unui imigrant
care nu a fost încă înregistrat de autorități.
Acest lucru se întâmplă pentru că nu există o
delimitare clară între ajutor umanitar, trafic de
persoane sau facilitarea șederii ilegale, iar fiecare
țară membră UE are reglementări diferite, care de
cele mai multe ori sancționează solidaritatea.
În Ungaria, începând cu 2018, este ilegal să acorzi
orice fel de sprijin unui solicitant de azil, adică
unui străin care a fost înregistrat de autorități și
așteaptă primirea statutului de refugiat.

Modificarea propusă
Eliminarea sancțiunilor pentru persoanele fizice
sau ONG-urile care acordă, din proprie inițiativă,
asistență umanitară migranților aflați în nevoie și
care nu au încă șederea reglementată.
Eliminarea obligativității de a raporta autorităților
imigranții fără acte de către furnizorii de servicii
de urgență (adăpost de urgență, alimente, asistență
medicală și alte necesități), la granițele terestre și
maritime ale statelor membre UE.
Important! Inițiativa nu afectează pedepsirea
producerii, distribuirii și posesiei de documente
false, cu scopul de a traversa granița ilegal și de a
înregistra beneficii financiare.
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Situația actuală
FAMI (Fondul European pentru Migrație, Azil și
Integrare) reprezintă cel mai important instrument
financiar al UE pentru sprijinirea integrării
migranților și refugiaților. În general fondurile
FAMI sunt accesate de către state prin ministerele
de resort.
În acest moment primăriile sau alte autorități
publice locale nu pot accesa fonduri FAMI în cele
mai multe state membre UE, deși sunt primele
afectate în situațiile în care numărul migranților
crește și sunt primele responsabile de acordarea
sprijinului.

Modificarea propusă
Crearea unei linii noi de finanțare, direct de la
Comisia Europeană, destinată autorităților publice,
dar și grupurilor de cetățeni care vor să ofere
sprijin la nivel local.
Definirea și introducerea unui mecanism
financiar eficient și sustenabil - sponsorizarea
comunitară - care ar preveni situații în care
numărul migranților crește. Reglementarea
sponsorizării comunitare prin proceduri naționale
clare va permite verificarea și monitorizarea celor
care o implementează.
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Situația actuală

Modificarea propusă

Imigranții care sunt victime ale exploatării,
traficului, infracțiunilor sau abuzurilor legate de
drepturile omului nu depun plângeri pentru că: fie
nu cunosc legislația și drepturile pe care le au, fie
nu au pârghii prin care să demonstreze abuzurile
și riscă să fie arestați sau deportați.

Elaborarea și punerea în aplicare, la nivelul
tuturor statelor membre, a unor mecanisme
eficiente de reclamații și soluționare a plângerilor,
precum și raportarea în condiții de siguranță a
celor care comit abuzuri.

Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să ajungă pe masa decidenților
europeni, e nevoie de 1 milion de semnături din cel puțin 7 state membre.
În România sunt necesare cel puțin 24.000 de semnături.
Strângerea semnăturilor se face până la sfârșitul lunii februarie 2019.
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