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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind 
Comunicarea cu privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia 
[COM(2017) 558final] şi pentru sprijinul acesteia în favoarea eforturilor care se depun 
în prezent la nivel european pentru gestionarea crizei migraţiei.

Comisia salută contribuţia exemplară a României la o mai bună gestionare a migraţiei 
în ţările terţe şi la restabilirea şi asigurarea unui control eficace la frontierele externe 
ale Uniunii Europene. Intr-adevăr, România aduce a doua cea mai mare contribuţie 
dintre toate statele membre care trimit experţi în alt stat membru.

Protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene şi punerea în aplicare a gestionării 
integrate a frontierelor sale privesc, de asemenea, acele state membre care vor adera la 
spaţiul Schengen, dar pentru care decizia de eliminare a controalelor la frontierele lor 
cu celelalte state membre încă nu a fost adoptată. în timp ce anumite particularităţi sunt 
de actualitate în continuare la aceste frontiere, Comisia apreciază eforturile pe care le 
depune România pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Comisia este conştientă de faptul că, în vara anului 2017, un număr de migranţi au 
traversat ilegal Marea Neagră pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Comisia 
împreună cu Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă 
monitorizează îndeaproape deschiderea de noi rute de migraţie. Cooperarea dintre 
România, Bulgaria, Comisia Europeană, Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră 
şi Garda de Coastă, Europol şi Turcia este în desfăşurare şi dă rezultate. în cazul în care 
se va crea o rută de migraţie prin Marea Neagră, Comisia şi agenţiile Uniunii Europene 
sunt pregătite să ofere asistenţa financiară şi tehnică de care va avea nevoie România.

Comisia împărtăşeşte evaluarea dumneavoastră conform căreia trebuie să continuăm 
colaborarea cu ţările terţe. Migraţia a devenit deja o prioritate esenţială în cadrul 
cooperării cu ţările învecinate, iar dialogurile stabilite la nivel înalt au dobândit o 
importanţă şi mai mare. Aceste dialoguri completează asistenţa financiară acordată de 
Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările terţe din vecinătatea UE şi dincolo de 
aceasta să abordeze o gamă largă de aspecte legate de migraţie, variind de la
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gestionarea integrată a frontierelor şi combaterea migraţiei neregulamentare, la 
protecţia drepturilor migranţilor/solicitanţilor de azil/refugiaţilor. în plus, programele 
Uniunii Europene oferă, de asemenea, sprijin structural pentru elaborarea şi/sau 
punerea în aplicare a strategiilor naţionale în materie de migraţie şi pentru abordarea 
factorilor determinanţi de natură structurală şi pe termen lung sau a cauzelor profunde 
ale migraţiei neregulamentare şi ale strămutării forţate. Acest lucru presupune sprijin în 
favoarea unei serii de politici precum crearea de locuri de muncă, educaţia, condiţiile de 
muncă, buna guvernanţă şi schimbările climatice.

Dialogurile regionale sunt, de asemenea, importante. în acest sens, Procesul de la Praga 
este deosebit de important în ceea ce priveşte fluxurile de migraţie care ar putea afecta 
România, întrucât acesta urmăreşte să promoveze parteneriatele în domeniul migraţiei 
între statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Schengen, ţările din Parteneriatul 
estic, Balcanii de Vest, Asia Centrală, Rusia şi Turcia cu privire la toate aspectele 
politicii în domeniul migraţiei.

Pentru a colabora cu ţări terţe, Comisia încurajează, de asemenea, statele membre să 
deschidă căi legale de a ajunge în Europa, inclusiv migraţia legală a forţei de muncă. 
Din acest motiv, Comisia colaborează în prezent cu statele membre interesate pentru a 
dezvolta cu o serie de ţări terţe proiecte-pilot privind migraţia legală şi şi-a stabilit ca 
prioritate punerea în aplicare a directivei privind sancţiunile împotriva angajatorilor.

De asemenea, suntem de acord că integrarea resortisanţilor ţărilor terţe pe piaţa muncii 
şi incluziunea socială sunt esenţiale pentru viitorul Europei şi pentru coeziunea 
societăţilor noastre. în luna mai 2017, Comisia a lansat iniţiativa „Angajatorii îşi unesc 
eforturile pentru a contribui la integrare ”, pentru a oferi vizibilitate angajatorilor care 
desfăşoară activităţi în domeniul integrării în Europa şi pentru a încuraja alţi angajatori 
să urmeze acest exemplu. în decembrie 2017, Comisia a semnat un „Parteneriat 
european pentru integrare” cu partenerii sociali şi economici europeni. Obiectivul 
parteneriatului este de a încuraja o abordare multipartită pentru promovarea integrării, 
la care participă angajatori, sindicate, precum şi camere de comerţ şi industrie.

în sfârşit, în ceea ce priveşte returnarea, ştim cu toţii că putem obţine mai multe 
progrese în acest domeniu dacă reuşim să ne unim forţele. In acest scop, trebuie în 
primul rând să consolidăm convergenţa şi eficienţa procedurilor de returnare ale 
statelor membre, astfel încât Directiva privind returnarea să fie pusă în aplicare în mod 
coerent în întreaga Europă. Comisia, împreună cu Agenţia Europeană pentru Poliţia de 
Frontieră şi Garda de Coastă, este pregătită să sprijine România.

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaţilor şi
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