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2. Responsabil: Dimitris Avramopoulos, Comisarul pentru migraţie, afaceri interne şi 

cetăţenie 

3. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu -  

Protecţia Copiilor Migranţi  

4. Date de identificare: COM(2017)211;  

5. Tipul documentului: nelegislativ 

6. Tipul examinării: fond 

7. Stadiul actual şi etape viitoare: A fost trimis către Parlamentul European şi către Consiliu 

în data de 12.04.2017. 

 Parlamentul European: Comisia sesizată pentru raport – Comisia pentru libertăţi civile, 

justiţie şi afaceri interne (LIBE). Este solicitat aviz de la Comisia pentru afaceri externe (AFET), 

Comisia pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru buget (BUDG), Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială (EMPL), Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT), Comisia juridică (JURI) şi 

de la Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM). A se vedea şi fişa tehnică a 

„OEIL”. 

 Consiliul Afacerilor Externe (FAC) (Bruxelles, 15 mai – 19 mai 2017) şi Consiliul 

Afacerilor Externe (FAC) (Luxemburg – 19 iunie 2017) menţin sub supraveghere problematica 

migraţiei pentru o eventuală includere pe ordinea de zi în cazul în care evoluţiile recente justifică o 

discuţie ministerială. 

8.  Alte informaţii: Comunicarea este însoţită de un document de lucru al serviciilor Comisiei care 

cuprinde un raport privind punerea în aplicare a planului de acţiune din 2012                     

[SWD(2017) 129]. 

 

I. Context 

Copiii constituie o categorie vulnerabilă, întrucât sunt expuşi la un risc ridicat de violenţă, 

trafic, exploatare, pot dispărea sau pot fi separaţi de familiile lor. Organizaţia Missing Children 

Europe a constatat că dispariţia copiilor migranţi este legată de condiţiile precare de primire, lipsa de 

informaţii privind reîntregirea familiei, precum şi de temerile de a fi deţinuţi sau de a fi trimişi în ţara 

de origine, ori transferaţi în ţara de sosire iniţială.  

În temeiul dreptului Uniunii Europene, a Cartei drepturilor fundamentale a UE, şi în 

conformitate cu dreptul internaţional privind drepturile copilului, interesul superior al copilului
1
 

trebuie să primeze în toate acţiunile sau deciziile care îi privesc.  

                                                 
1 A se vedea Comitetul pentru drepturile copilului, Comentariul general nr. 14; 
http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf; În acelaşi sens, a se vedea şi garanţiile procedurale din 

secţiunea V. Orientările UNHCR privind interesul superior: Safe and Sound, 2014: http://www.refworld.org/docid/5423da264.html; 

Orientările din 2012 privind determinarea interesului superior al copilului (http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf) şi manualul 

UNHCR/ Comitetul internaţional pentru acordarea de ajutoare (http://www.refworld.org/pdfid/4e4a57d02.pdf). 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55b7e25d6015b82023d4f0414.do
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2017)0211
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/SWD_2017_129_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
../AppData/My%20Documents/Downloads/missingchildreneurope.eu/
../AppData/My%20Documents/Downloads/missingchildreneurope.eu/
http://missingchildreneurope.eu/whychildrengomissing
../AppData/My%20Documents/Downloads/A%20se%20vedea%20Comitetul%20pentru%20drepturile%20copilului,%20Comentariul%20general%20nr.%2014;%20http:/www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
../AppData/My%20Documents/Downloads/A%20se%20vedea%20Comitetul%20pentru%20drepturile%20copilului,%20Comentariul%20general%20nr.%2014;%20http:/www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
http://www.refworld.org/docid/5423da264.html
http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e4a57d02.pdf


 2 

Reglementarea protecţiei copiilor migranţi se înscrie în sfera de acţiune subsecventă Planului 

de acţiune privind minorii neînsoţiţi (2010-2014) [COM(2010) 213]
2
, Agendei europene privind 

migraţia [COM(2015)240] și Comunicării privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul 

Agendei europene privind migraţia [COM(2016)85]. 

În Raportul intermediar privind punerea în aplicare a ,,Planului de acţiune privind minorii 

neînsoţiţi” [COM(2012)554] au fost evidenţiate următoarele concluzii: 

-  impunerea unei  politici transversale privind modul de abordare a situaţiei copiilor, indiferent de 

statutul de migraţie al acestora;  

-  necesitatea colaborării între instituţiile UE, autorităţile naţionale, organizaţiile interguvernamentale 

şi neguvernamentale în diferite domenii de politică, permiţând intensificarea schimbului de cunoştinţe 

şi practici referitoare la minorii neînsoţiţi; 

- recunoaşterea explicită a interesului superior al copilului să asigure o protecţie sporită pentru acest 

grup deosebit de vulnerabil de migranţi; 

- sosirea copiilor neînsoţiţi pe teritoriul UE nu reprezintă o situaţie temporară, ci o caracteristică pe 

termen lung a migraţiei în UE.  

În acelaşi cadru se înscriu şi concluziile celui de al 10-lea Forum european privind drepturile 

copilului, organizat de Comisie în luna noiembrie 2016, precum şi de lucrările conferinţei „Lost in 

Migration”, din ianuarie 2017, care au evidenţiat necesitatea unor acţiuni specifice, urgente, pentru o 

mai bună protecţie a copiilor migranţi. În seria de conferinţe care au tratat problematica drepturilor 

copiilor se menţionează cele organizate de preşedinţia Consiliului UE,  Addressing the protection gap 

for unaccompanied and separated children in the EU  - Role of the Stockholm Programme (Swedish 

Presidency - 2009), Unaccompanied Children at the External Border of the EU (Belgian Presidency - 

2010), Conference on Unaccompanied Minors (Danish Presidency - 2012).  

Raportul Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru 

migraţie şi refugiaţi din 23 martie 2017 identifică, de asemenea, principalele provocări cu care se 

confruntă copiii migranţi în Europa. 

Recomandarea Comisiei „Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării” cuprinde 

orientări care vizează reducerea sărăciei în rândul copiilor şi ameliorarea bunăstării copiilor, prin 

intermediul unor măsuri integrate şi bine-direcţionate. 

Situaţia copiilor neînsoţiţi afectaţi de fluxul migraţioniost nu este tratată izolat în legislaţia 

UE, ci ca factor care se numără printre garanţiile suplimentare specifice propuse în contextul reformei 

legislaţiei UE în materie de azil, respectiv al Planului de acţiune privind integrarea – [COM(2016) 

377] şi a Recomandării Comisiei privind returnarea - [COM(2017) 1600] care însoţeşte Planul de 

acţiune reînnoit în materie de returnare –[ COM(2017) 200]. 

În Anexa nr. 6  ,,Acţiuni în curs care contribuie la protecţia copiilor migranţi” a Comunicării 

Comisiei privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind 

migraţia [COM (2016) 85] se pune accentul pe 3 acţiuni specifice: protecţia copilului de-a lungul 

rutelor de migraţiune, tutela copiilor neînsoţiţi şi educaţia copiilor migranţi pe teritoriul şi în afara 

UE. 

În Declaraţia politică şi planul de acţiune prezentate în contextul Summitului de la Valletta  

din 2015 se solicită prevenirea şi combaterea migraţiei neregulamentare, a introducerii ilegale de 

migranţi şi a traficului de fiinţe umane (punându-se accentul, în special, pe protecția femeilor şi a 

copiilor), precum şi abordarea, în acelaşi timp, a cauzelor profunde ale migraţiei neregulamentare şi 

periculoase. În anul 2016, odată cu adoptarea cadrului de parteneriat - COM(2016) 385 -  migraţia a 

fost mai bine integrată în politica externă a UE în vederea abordării cauzelor profunde ale migraţiei şi 

reorientării ajutorului UE pentru dezvoltare. 

                                                 
2
 A se vedea și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Punerea în aplicare a Planului de acţiune privind minorii 

neînsoţiţi (2010-2014). 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc530b1bf490130bc5a749432bb.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54d69425b014d6ca90e590685.do
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2012&nu_doc=0554
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456.
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456.
http://lostinmigration.eu/Conclusions_Lost_in_Migration_Conference.pdf.
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5seycuNjTAhUEbxQKHZLjDFwQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.savethechildren.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flibraries%2FFINAL_AGENDA_September_15_2009.pdf&usg=AFQjCNHZSzGX
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5seycuNjTAhUEbxQKHZLjDFwQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.savethechildren.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flibraries%2FFINAL_AGENDA_September_15_2009.pdf&usg=AFQjCNHZSzGX
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5132.pdf
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwivg9btu9jTAhWL5xoKHV13CIwQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.justitsministeriet.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2FPressemeddelelser%2Fpdf%2F2012%2FProgramme-_Conference_on_Unaccompani
https://www.coe.int/en/web/portal/-/srsg-identifies-main-challenges-for-migrant-and-refugee-children-in-europe.
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi68O2PvNjTAhUHnRoKHRQlBcAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2013%3A059%3A0005%3A0016%3ARO%3APDF&usg=AFQjCNGC2SRqMon6UTiHGqFyNW0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_ro.htm%20și%20http:/europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_ro.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_ro.htm%20și%20http:/europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_ro.htm.
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc555eba47b0155eec17b430124.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc555eba47b0155eec17b430124.do
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/C_2017_1600_RO_ACTE_f.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55aca2117015af5c897700aac.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc552ec87f20152f16e1d930461.do
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/12-valletta-final-docs/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160385.do
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Orientările revizuite recent ale UE pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului 

reînnoiesc angajamentul UE de a promova şi proteja indivizibilitatea drepturilor copilului în relaţiile 

cu ţările terţe, inclusiv cu ţările de origine şi de tranzit. Acestea oferă personalului instituţiilor UE şi 

al statelor membre orientări privind modalităţile de a pune în aplicare o abordare bazată pe 

consolidarea sistemelor care să asigure protecţia drepturilor tuturor copiilor. În concluziile adoptate la 

3 aprilie 2017
3
, Consiliul a subliniat faptul că Uniunea Europeană va continua să se implice în mod 

activ în procesele care vizează elaborarea pactului global privind refugiaţii şi a pactului global 

privind migraţia, în urma adoptării, în septembrie 2016, a Declaraţiei de la New York privind 

refugiaţii şi migranţii
4
. În acest context, Consiliul a reafirmat necesitatea de a proteja toţi copiii 

refugiaţi şi migranţi, indiferent de statutul lor, şi de a acorda în orice moment prioritate interesului 

superior al copilului, inclusiv în ceea ce priveşte copiii neînsoţiţi şi cei separaţi de familiile lor, în 

conformitate deplină cu dispoziţiile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi ale 

protocoalelor facultative la aceasta. 

 

II. Prezentarea propunerii 

Comisia propune o serie de domenii prioritare asupra cărora statele membre trebuie să îşi 

concentreze eforturile, fiind sprijinite de Comisie şi de agenţiile UE, pentru a îmbunătăţi protecţia 

copiilor migranţi şi pentru a asigura o legătură mai strânsă între serviciile din domeniul azilului şi 

cele de protecţie a copilului. 

Notă! În contextul migrării în Uniunea Europeană, un minor neînsoţit, astfel cum este definit 

în Directiva 2011/95/UE, se referă la un minor care ajunge pe teritoriul unui stat membru al 

UE neînsoţit de un adult responsabil. 

 

Elementele principale ale propunerii: 

Măsura Propusă Explicarea măsurii 

Identificare 

rapidă  

şi  

protecţie  

din  

momentul sosirii 

 

 persoană responsabilă cu protecţia copilului ar trebui să fie prezentă cât 

mai devreme în etapa înregistrării în toate unităţile de primire în care sunt 

cazaţi copii, iar pentru fiecare hotspot ar trebui să fie desemnaţi 

responsabili cu protecţia copilului;  

 statele membre ar trebui să instituie procedurile necesare în vederea 

unei raportări şi a unui schimb de informaţii în mod sistematic cu privire 

la toţi copiii dispăruţi. 

Condiţii  

adecvate  

de primire  

a copiilor 

 

 nevoile fiecărui copil trebuie să fie evaluate la sosire cât mai devreme 

posibil, iar toţi copiii trebuie să aibă acces la asistenţă juridică, la 

asistenţă medicală, la sprijin psihosocial şi la educaţie, fără întârziere 

şi indiferent de statut; 

 minorilor neînsoţiţi ar trebui să le fie oferită posibilitatea unei îngrijiri 

în cadrul familiei sau al unei familii substitutive; 

  asigurarea copiilor de alternative la luarea în custodie publică. 

Determinarea 

rapidă  

a statutului şi  

sisteme eficace  

de tutelă 

 

 ar trebui consolidat rolul tutorelui pentru minorii neînsoţiţi; 

  crearea unei reţele europene a tutelei, în cadrul căreia urmează să aibă 

loc un schimb de bune practici; 

  actualizarea orientărilor EASO pentru sprijinirea punerii în aplicare de 

către statele membre a unor proceduri fiabile de determinare a vârstei; 

 accelerarea procedurilor de identificare şi reîntregire a familiei, în 

                                                 
3
  Concluziile Consiliului privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului, 3 aprilie 2017, 7775/17. 

4
  Declaraţia de la New York pentru refugiaţi şi migranţi, A/71/L.1*, 13 septembrie 2016. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22017/guidelines-promotion-and-protection-rights-child_en.
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interiorul sau în afara UE; 

  cazurile în care sunt implicaţi copii ar trebui să aibă întotdeauna 

prioritate, inclusiv transferul migranţilor neînsoţiţi din Grecia sau din 

Italia. 

Soluţii durabile  

şi măsuri de  

integrare 

timpurie 

 

 promovarea continuă a  integrării copiilor, prin finanţare şi schimb de 

bune practici
5
;  

 intensificarea în statele membre a  relocării copiilor care au nevoie de 

protecţie şi luarea de măsuri de identificare a familiei şi de reintegrare 

pentru copiii care urmează a fi returnaţi. 

Combaterea 

cauzelor  

profunde  

şi protecţia 

copiilor  

de-a lungul 

rutelor  

de migraţie din 

afara UE
6
 

 sprijinirea ţărilor partenere în vederea consolidării sistemelor naţionale 

de protecţie a copilului şi a prevenirii traficului de copii; 

  aplicarea în timp util a Orientărilor UE pentru promovarea şi protecţia 

drepturilor copilului, actualizate recent, inclusiv în ţările de origine şi de 

tranzit. 

 

III. Poziţiile altor instituţii ale UE  

A. Parlamentul European (PE) 

 În Rezoluţia PE din 12 septembrie 2013 referitoare la situaţia minorilor neînsoţiţi în UE 

(2012/2263(INI)) se arată că un minor neînsoţit este, în primul rând, un copil care se poate afla în 

pericol şi că protecţia copiilor trebuie să fie principiul de bază al acţiunilor statelor membre şi ale 

Uniunii Europene. În acest sens, se impune respectarea principiului fundamental al interesului 

superior al copilului pentru orice persoană care are sub 18 ani şi, în consecinţă, trebuie să fie 

considerată fără excepţie un copil şi, prin urmare, un minor. Următoarele fapte sunt accentuate: este 

de două ori mai probabil ca minorii neînsoţiţi, în special fetele, să se confrunte cu alte probleme 

şi dificultăţi decât ceilalţi minori;(…) fetele şi femeile sunt deosebit de vulnerabile la încălcarea 

drepturilor lor pe parcursul procesului migraţiei (…)  fetele neînsoţite sunt expuse unor riscuri 

specifice, întrucât ele sunt deseori principala ţintă a exploatării sexuale, abuzului şi violenţei; 

minorii neînsoţiţi în UE sunt adesea trataţi de către autorităţi mai degrabă ca delicvenţi care au 

încălcat legislaţia în domeniul imigraţiei, decât ca persoane cu drepturi în virtutea vârstei lor şi 

a circumstanţelor specifice. Totodată, se condamnă ferm lacunele existente în cadrul Uniunii 

Europene cu privire la protecţia minorilor neînsoţiţi şi se denunţă condiţiile, adesea deplorabile, în 

care aceşti minori sunt primiţi, precum şi numeroasele încălcări ale drepturilor lor fundamentale în 

anumite state membre. În plus, se reaminteşte că niciunui copil nu îi poate fi refuzat accesul pe 

teritoriul UE şi se insistă asupra faptului că statele membre trebuie să respecte obligaţiile 

internaţionale şi europene care se aplică atunci când un copil este în jurisdicţia lor, fără vreo restricţie 

arbitrară; se reaminteşte, de asemenea, că niciun copil nu poate fi trimis înapoi prin intermediul 

                                                 
5
 Statele membre sunt invitate să intensifice relocarea copiilor care au nevoie de protecţie şi să se asigure că sunt luate 

măsuri de identificare a familiei şi de reintegrare pentru copiii care urmează a fi returnaţi.  
6
 Sunt necesare în continuare eforturi pentru sprijinirea ţărilor partenere în vederea consolidării sistemelor naţionale de 

protecţie a copilului şi a prevenirii traficului de copii. Ar trebui să fie asigurată o aplicare în timp util a Orientărilor UE 

pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului, actualizate recent, inclusiv în ţările de origine şi de tranzit. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2263%28INI%29
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unei proceduri sumare la frontiera unui stat membru. Printre altele, statele membre sunt invitate 

să asigure minorilor neînsoţiţi următoarele elemente: 

— accesul la o locuinţă adecvată - cazarea ar trebui să includă întotdeauna condiţii sanitare 

adecvate, eventual într-un centru care nu ar trebui să fie închis şi, în primele zile, ar trebui să se facă 

într-un centru specializat pentru primirea minorilor neînsoţiţi; prima fază ar trebui să fie urmată de o 

cazare mai stabilă; minorii neînsoţiţi trebuie separaţi întotdeauna de adulţi; centrul trebuie să asigure 

nevoile minorului şi să aibă în dotare facilităţi adecvate; cazarea în familii-gazdă şi în „unităţi de 

locuit”, precum şi coabitarea cu minori înrudiţi sau alţi minori apropiaţi, ar trebui încurajate atunci 

când este potrivită şi dorită de către minor; 

— minorilor trebuie să li se pună la dispoziţie asistenţă juridică şi psihologică adecvată, din 

momentul în care sunt identificaţi ca minori neînsoţiţi; 

— dreptul la educaţie, la formare profesională şi la consiliere socio-educaţională, precum şi acces 

imediat la acestea; posibilitatea de a merge la şcoală în ţara gazdă ar trebui asigurată fără întârziere; în 

plus, minorii neînsoţiţi ar trebui, dacă este posibil, să aibă acces efectiv la cursurile de limbă, în limba 

ţării-gazdă respective, imediat după sosirea lor pe teritoriul statului membru; statele membre ar trebui 

să faciliteze recunoaşterea studiilor anterioare ale copiilor, pentru a le permite accesul în continuare la 

educaţie în Europa; 

— dreptul la sănătate şi accesul efectiv la asistenţă medicală de bază adecvată; statele membre ar 

trebui, în plus, să ofere asistenţă medicală şi psihologică adecvată pentru minorii care au fost victime 

ale torturii, abuzului sexual sau ale altor forme de violenţă; statele membre ar trebui să ofere, de 

asemenea, tratament special, după caz (accesul la servicii de reabilitare), pentru minorii care au fost 

victimele oricărei forme de abuz, exploatare, tortură sau tratamente crude, inumane şi degradante sau 

care au fost afectaţi de conflicte armate; 

— accesul la informaţie şi la utilizarea mass-media (radio, TV, internet), cu scopul de a-şi satisface 

nevoile de comunicare; 

— dreptul la odihnă şi divertisment, inclusiv la joacă şi la activităţi recreative; 

— dreptul tuturor minorilor neînsoţiţi de a continua să îşi folosească şi să îşi dezvolte propria 

identitate şi propriile valori, inclusiv limba maternă; 

 — dreptul de a-şi manifesta şi practica religia. 

 În Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului şi democraţia în lume şi politica Uniunii 

Europene în această privinţă, 28 noiembrie 2016, (2016/2219(INI)) se arată că femeile şi copiii care 

sunt refugiaţi, solicitanţi de azil şi migranţi sunt deosebit de vulnerabili pe rutele de migraţie şi chiar 

pe teritoriul UE. Parlamentul European se arată extrem de îngrijorat de numărul din ce în ce mai mare 

al copiilor refugiaţi şi de situaţia copiilor neînsoţiţi, dispăruţi sau separaţi de familie. În acest sens, 

îndeamnă statele membre să acorde prioritate maximă reunirii rapide a minorilor neînsoţiţi cu 

membrii familiei lor. Printre recomandările acordate statelor membre se numără şi accesul copiilor 

la asistenţă medicală şi la educaţie, eliminarea detenţiei în cazul copiilor, alocarea unor resurse 

adecvate pentru protejarea copiilor refugiaţi şi migranţi de violenţe, exploatare şi abuzuri. 

Parlamentul European a invitat Comisia Europeană să se asigure că minorii neînsoţiţi nu dispar şi, în 

acest sens, să elaboreze o strategie pentru a se evita pe viitor dispariţia minorilor migranţi neînsoţiţi 

pe teritoriul UE şi pentru a afla unde se află copiii dispăruţi. 

 

B. Interesul Consiliului asupra minorilor prinşi în fluxul migraţiei 

 

 Problematica drepturilor omului, în sens larg, a fost discutată constant de către Consiliul 

Uniunii Europene. Pe agenda de lucru a acestuia, de-a lungul timpului, s-a aflat promovarea 

respectării dreptului internaţional umanitar (8 decembrie 2009), orientările actualizate ale UE privind 

promovarea respectării dreptului umanitar internaţional,  promovarea şi protecţia drepturilor copiilor 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0355&format=XML&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0355&format=XML&language=RO
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG1215(01)&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG1215(01)&from=RO
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2015559%202014%20INIT
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(5 decembrie 2014), planul de acţiune privind drepturile omului şi democraţia 2015-2019, adoptat de 

Consiliu la 20 iulie 2015,  drepturile omului şi democraţia în lume în 2015, raport adoptat de Consiliu 

la 20 iunie 2016,  migraţia din 20 iulie 2015, 14 septembrie 2015 şi 22 septembrie 2015. De 

asemenea, Consiliul a adoptat, la 20 septembrie 2016, indicatorii revizuiţi pentru abordarea 

cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a Rezoluţiilor 1325 şi 1820 ale Consiliului de 

Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind femeile, pacea şi securitatea.  

 Situaţia drepturilor copiilor a fost analizată în cadrul Orientărilor UE privind copiii şi 

conflictele armate (revizuit în 2008) şi strategia de punere în aplicare (2010) care  au impus o viziune 

exhaustivă a impactului conflictelor armate asupra copiilor şi a măsurilor care trebuie luate pentru 

prevenirea, protecţia, reabilitarea şi reintegrarea copiilor care au fost asociaţi cu forţe armate sau 

grupuri armate.  

Problematica minorilor în criza refugiaţilor constituie un subiect particular de interes pentru 

Consiliu, care a dedicat o serie de documente recente acestui domeniu:  

 Consiliul „Justiţie şi afaceri interne”, din 3 iunie 2010, a adoptat un plan de acţiune referitor la 

minorii neînsoţiţi din ţările terţe care intră pe teritoriul UE, indiferent dacă aceştia solicită azilul, sunt 

imigranţi ilegali sau victime ale traficului de persoane (9824/10). Concluziile au vizat 5 obiective: 

– cunoaşterea fenomenului (de exemplu, îmbunătăţirea colectării de date); 

– prevenirea migraţiei nesigure şi a traficului de persoane (de exemplu, finanţarea acţiunilor 

preventive la nivel local; formarea profesională a poliţiştilor de frontieră); 

– primirea şi garanţiile procedurale (de exemplu, să se evalueze dacă legislaţia UE actuală oferă 

suficientă protecţie minorilor neînsoţiţi pentru a garanta că minorii sunt trataţi ca atare; decizii rapide 

care să fie în interesul copilului; schimbul de linii directoare privind bunele practici; combaterea 

fenomenului dispariţiei); 

– cooperarea cu ţările terţe (de exemplu, acorduri relevante; cooperarea în ceea ce priveşte prevenirea, 

identificarea familiilor, returnarea la familie sau în centrele de primire şi reintegrarea în ţările de 

origine sau de returnare); 

– returnarea şi reintegrarea în ţara de origine (de exemplu, realizarea unui studiu privind practicile 

existente şi legislaţia la nivelul întregii UE; cooperarea practică între statele membre, ţările de origine 

şi organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale; finanţarea centrelor speciale de primire). 

 Revizuirea Orientărilor UE privind promovarea şi protecţia drepturilor copiilor (6 martie 

2017) pune accent pe faptul că nici o politică sau acţiune a UE nu trebuie să submineze drepturile 

copilului, ci să le sprijine. 

 În Concluziile Consiliului, din 3 aprilie 2017, privind promovarea şi protecţia drepturilor 

copiilor se reiterează angajamentul UE privind implicarea activă a acestuia în procesele care conduc 

la elaborarea Pactului Global privind Refugiaţii şi a Pactului Global privind Migraţia. În acest 

context, Consiliul subliniază necesitatea de a proteja drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale 

tuturor copiilor refugiaţi şi imigranţi, indiferent de statutul lor, şi să acorde în primul rând atenţie 

primordială intereselor copilului, inclusiv copiilor neînsoţiţi şi celor separaţi de familiile lor, cu 

respectarea deplină a Convenţiei ONU privind drepturile copilului şi a protocoalelor sale opţionale. În 

acest sens, s-a accentuat necesitatea de a oferi copiilor refugiaţi şi imigranţi un mediu sigur pentru 

realizarea deplină a drepturilor acestora; cu alte cuvinte, protecţia copiilor trebuie să fie integrată în 

toate segmentele politicii europene a migraţiei. 

 

C. Agenţia Drepturilor fundamentale a UE (FRA) 

 Din colecţia ,,Monthly data collection on the migration situation in the EU” face parte 

Raportul privind luna aprilie 2017 (1-31 martie 2017) care prezintă situaţia din 14 state membre ale 

UE şi bunele practici de monitorizare şi reacţie la criză (protecţia copilului, acomodarea şi 

reunificarea familiei - p. 8); 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/ro/pdf
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7-c-l2tPTAhWGOxQKHUgaDUIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fdata.consilium.europa.eu%2Fdoc%2Fdocument%2FST-10630-2010-INIT%2Fro%2Fpdf&usg=AFQjCNFQayLvrhLbdAOPS9ixWwXFmVODjw&sig
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7-c-l2tPTAhWGOxQKHUgaDUIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fdata.consilium.europa.eu%2Fdoc%2Fdocument%2FST-10630-2010-INIT%2Fro%2Fpdf&usg=AFQjCNFQayLvrhLbdAOPS9ixWwXFmVODjw&sig
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7775-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7775-2017-INIT/en/pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/monthly_data_collection_on_migration_situation_-_april_2017.pdf
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 Raportul FRA - Current migration situation in the EU: separated children ( decembrie 2016) - 

atrage atenţia asupra faptului că statele membre ale UE nu colectează date despre copiii separaţi, iar 

informaţiile relevante în acest sens sunt foarte rare. Copiii separaţi sunt consideraţi în mod legal copii 

neînsoţiţi, deşi în practică tratamentul lor poate fi diferit. Această realitate - şi lipsa generală de 

orientare - fac dificilă stabilirea modului în care statele membre răspund acestor cazuri. Practica poate 

varia, de asemenea, în funcţie de regiune sau de oraş şi de la caz la caz. 

 Raportul FRA din septembrie 2016 referitor la ,,Family tracing and family reunification” 

atrage atenţia asupra faptului că, în unele state membre, termenul de depunere a unei cereri de 

reîntregire a familiei a fost recent restricţionat sau condiţiile au devenit mai dificile, că anumite 

autorităţi din unele state membre nu colectează informaţii cu privire la faptul că solicitanţii de azil 

sosesc cu sau fără familie, că datele privind numărul de cereri de reîntregire a familiei primite în 2016 

nu erau disponibile până la data elaborării raportului sau că în mai multe state membre diferă 

practicile naţionale de diseminare a informaţiilor privind reîntregirea familiei. 

 În Avizul privind revizuirea Regulamentului Dublin, Agenţia a evidenţiat necesitatea 

respectării standardelor existente privind protecţia drepturilor copilului, promovarea cu prioritate a 

unităţii familiei şi protejarea copiilor neînsoţiţi; s-a pus accentul pe crearea unui proces care să 

permită colectarea de informaţii şi evaluarea aprofundată a acestora în detrimentul unor proceduri 

superficiale şi rapide.  

 În acelaşi sens, a se vedea Monthly data collection on migration situation - March 2016.  

 

IV. Consiliul Europei susţine poziţia Uniunii Europene în acest domeniu 

 Reprezentantul Special al Secretarului General pentru Migraţie şi Refugiaţi, Tomáš Boček, a 

participat în 24 aprilie 2017 la o reuniune la nivel înalt, organizată de Ombudsmanul suedez pentru 

copii, Fundaţia pentru protecţia copilului din Suedia şi Parlamentul suedez, privind drepturile 

migranţilor în Europa. Temele puse în discuţie au avut în vedere provocările privind drepturile 

copilului în domeniul migraţiei în Europa şi drepturile copilului în noul sistem european comun de 

azil, precum şi provocările privind drepturile copilului în ceea ce priveşte migraţia şi integrarea în 

Europa. 

 În raportul anual al Consiliului Europei (2016) se arată că Europa trebuie să ia măsuri urgente 

în cazul copiilor migranţi, în special prin instituirea unui sistem eficient de tutelă şi prin stoparea 

plasării acestora în detenţie.  

 

V. Legislaţie relevantă privind dreptul la reîntregirea familiei  

A. În Uniunea Europeană 

 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 

familiei
7
 vizează stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului la reîntregirea familiei pentru 

resortisanţii ţărilor din afara UE care au reşedinţa legală pe teritoriul ţărilor UE. Scopul este acela de a 

permite membrilor familiei resortisanţilor ţărilor din afara UE care au reşedinţa în mod legal pe 

teritoriul Uniunii Europene (UE) să se alăture acestora în ţara din UE în care îşi au reşedinţa. 

Obiectivul este să protejeze unitatea familiei şi să faciliteze integrarea resortisanţilor ţărilor terţe. 

 Situaţia reîntregirii familiei pentru cetăţenii UE şi membrii familiei resortisanţilor ţărilor terţe 

este reglementată de dreptul UE prin Directiva 2004/38/CE
8
. Totuşi, această directivă acoperă numai 

cazurile în care un cetăţean al Uniunii îşi mută domiciliul ori îşi stabileşte sau şi-a stabilit reşedinţa 

într-un al stat membru decât cel al cărui cetăţean este, iar membrul familiei sale, resortisant al unei 

ţări terţe, i se alătură sau îl însoţeşte. 

                                                 
7
 J.O. L. 251 din 3.10.2003. 

8
 J.O. L. 158 din 30.4.2004. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-december-2016-monthly-migration-report-separated-childr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-september-2016-monthly-migration-report-family-reunification_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-opinion-04-2016-dublin_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-monthly-compilation-com-update-3_en.pdf
http://rm.coe.int/doc/090000168070b7b1
http://rm.coe.int/doc/090000168070ad23
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32003L0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616
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 Din Raportul Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European privind aplicarea 

Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei [COM(2008)610] reiese că directiva a 

fost pusă în aplicare în aproape toate ţările UE vizate. Cu toate acestea, au fost constatate situaţii de 

punere în aplicare incorectă sau de aplicare eronată a directivei, în special în ceea ce priveşte 

facilitarea obţinerii vizelor, acordarea unui permis de şedere autonom, luarea în considerare a 

interesului superior al copilului, dreptul la o cale de atac împotriva unei decizii şi dispoziţiile mai 

favorabile pentru reîntregirea familiei refugiaţilor. 

 Cartea verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanţii ţărilor terţe cu 

reşedinţa în Uniunea Europeană [COM(2011)735] şi Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu privind orientări pentru aplicarea Directivei 2003/86/CE privind dreptul la 

reîntregirea familiei [COM(2014)210] relevă probleme aferente transpunerii şi aplicării Directivei şi 

oferă ţărilor UE orientări privind metodele de aplicare a directivei.  

 

B. În România  

 Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România
9
 stabileşte că ,,reîntregirea familiei” presupune  intrarea şi şederea pe teritoriul 

României a membrilor de familie ai unui străin cu şedere legală pe teritoriul României sau ai unui 

cetăţean român, în scopul păstrării unităţii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relaţii de 

familie". 

 Procedura privind reîntregirea familiei este publicată pe site-ul Inspectoratului general de 

Imigrări şi are următoarele componente: aprobarea reîntregirii familiei cu cetăţeni terţi, reîntregirea 

familiei cu cetăţeni români, viză de lungă şedere în scop de reîntregire şi permisul de şedere ca 

membru de familie al unui cetăţean român. 

 

VI. Poziţii oficiale ale României 

 

 Hotărârile Camerei Deputaţilor care vizează problema migraţiei – flagel al drepturilor 

omului 

 În Nota de Informare a Comisiei pentru afaceri europene din 6 martie 2012 referitoare la 

pachetul privind fondurile UE în domeniul afacerilor interne în perioada 2014-2020
10

 se menţionează, 

printre altele, că progresul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie are o influenţă favorabilă pentru 

dezvoltarea unei culturi comune în ceea ce priveşte securitatea frontierelor, cooperarea poliţienească 

şi gestionarea crizelor, gestionarea eficace a fluxurilor de migraţie şi abordarea comună a Uniunii atât 

cu privire la migraţiune, cât şi la securitate, în relaţiile cu ţările terţe.  

 În Hotărârea Camerei Deputaţilor privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind politica UE în materie de returnare
11

  

[COM(2014)199]
12

 au fost remarcate şi apreciate rezultatele din practică ale Directivei privind 

                                                 
9
 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533 din 28 iulie 2011. 

10
 Pachetul cuprinde următoarele documente: A se vedea fişa de informare a DUE NR. 128. 

11
 A se vedea răspunsul Comisiei Europene C(20 15) 2293/20.04.2015) 

12
 Pachetul cuprinde următoarele documente: Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin  financiar pentru frontiere externe şi 

vize [COM(2011)750], Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului 

pentru azil şi migraţie [COM(2011)751], Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil şi migraţie şi instrumentul de sprijin financiar pentru 

cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor [COM(2011)752], Propunere de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a 

instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea 

crizelor [COM(2011)753]. În acest sens, a se vedea Fişa de informare nr. 18 a DUE.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:52008DC0610
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52011DC0735
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:52014DC0210
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/avizul-cererii-de-re%C3%AEntregire-familiei
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/re%C3%AEntregirea-familiei-cu-cet%C4%83%C8%9Beni-rom%C3%A2ni
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/re%C3%AEntregirea-familiei-cu-cet%C4%83%C8%9Beni-rom%C3%A2ni
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/viz%C4%83-de-lung%C4%83-%C8%99edere-%C3%AEn-scop-de-re%C3%AEntregire
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/permis-de-%C8%99edere
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/permis-de-%C8%99edere
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1908436913/CAE%20NiI-%20E14%20-%20com%20750,%20751,%20752,%20753.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1124497658/HCD_199.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1124497658/HCD_199.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2012/fi_1072.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1220095967/Rasp_CE_199_2014.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2014/fi_1586.pdf
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returnarea, respectiv răspunderea şi sprijinul comun pentru atingerea obiectivelor cheie în această 

politică, precum respectarea drepturilor fundamentale, aplicarea unor proceduri echitabile şi eficiente, 

reducerea numărului cazurilor în care migranţii rămân fără un statut juridic clar, caracterul prioritar al 

plecării voluntare, promovarea reintegrării şi promovarea unor alternative la luarea în custodie 

publică.  

 În Hotărârea Camerei Deputaţilor privind adoptarea opiniei  referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE privind returnarea 

[COM(2015)453]
13

 se reiterează ideea conform căreia acţiunile subsecvente planului privind 

returnarea trebuie să fie conforme cu standardele internaţionale din domeniul drepturilor omului.  

 În Hotărârea Camerei Deputaţilor privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea  

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - O Agendă Europeană Privind Migraţia
14

 [COM(2015)240]
15

 s-a pus accentul, printre 

altele, pe cerinţa de consolidare a capacităţii de detectare a abuzurilor privind solicitările de azil, în 

măsura în care refugiaţii îndreptăţiţi la statutul de azilant au trecut prin experienţe dramatice; în acest 

sens, s-a apreciat că dimensiunea morală asociată asistenţei persoanelor care au suferit violenţe şi 

pierderi irecuperabile poate îndreptăţi stabilirea de sancţiuni disuasive pentru cei care abuzează şi 

expulzarea în procedură accelerată spre ţara de origine, tocmai pentru a asigura resursele necesare 

abordării unei asistenţe de calitate. 

 Alte hotărâri ale Camerei Deputaţilor care au pus în discuţie problema migraţiei sunt: 

Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a Opiniei referitoare la Comunicarea  Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei 

europene privind migraţia [COM (2016)85]
16

, Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a Opiniei 

referitoare la Comunicarea  Comisiei către Parlamentul European, Consiliu -Următoarele etape 

operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei [COM (2016)166]
17

, Hotărârea 

Camerei Deputaţilor de adoptare a Opiniei  la Comunicarea  Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu - Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor 

legale de migraţie [COM(2016)197]
18

, Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi 

Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe 

Agenda europeană privind migraţia [COM(2016)385]
19

, Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a 

opiniei  referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European, Consiliul European şi 

Consiliu - Migraţia pe ruta central - mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de 

vieţi omeneşti [JOIN(2017)4]
20

. 

                                                 
13

A se vedea Răspunsul CE (C(2016) 902/23.02.2016). 
14

 A se vedea Fişa de informare a DUE privind pachetul ,,migraţie” care prezintă şi analizează agenda europeană privind 

migraţia [COM(2015)240]şi evoluţii ulterioare, Hotărâre de adoptare a Opiniei (59/30.06.2015) şi Răspunsul CE 

(C(2015)7664/16.11.2015); cele două decizii privind transferul de solicitanţi de protecţie internaţională din Italia şi Grecia 

[COM(2015)286 şi COM(2015)451] şi Hotărârea Camerei de adoptare a Opiniei (HCD 83/21.10.2015) şi Răspunsul CE 

(C(2016) 970/23.02.2016); un mecanism permanent de transfer în caz de criză [COM(2015)450], o listă comună la 

nivelul UE a ţărilor de origine sigure[COM(2015)452] şi Hotărârea Camerei de adoptare a Opiniei (HCD 84/21.10.2015) 

şi Răspunsul CE (C(2016) 444/03.02.2016); planul de acţiune al UE împotriva şi introducerii ilegale de migranţi (2015-

2020) [COM(2015)285] şi Hotărârea Camerei de adoptare a Opiniei (HCD 81/21.10.2015) şi Răspunsul CE (C(2016) 

46/14.01.2016). 
15

A se vedea Răspunsul CE (C(2015)7664/16.11.2015) 
16

 A se vedea Răspunsul CE (C(2016) 5332/12.08.2016) şi Fişa de informare a DUE. 
17

 A se vedea Răspunsul CE (C(2016) 5193/04.08.2016) şi Fişa de informare a DUE  
18

 A se vedea Răspuns CE (C(2016) 5543/25.08.2016) şi Fişa de informare a DUE.  
19

 A se vedea Răspunsul CE (C(2017) 1591/10.03.2017) şi Fişa de informare a DUE  
20

 A se vedea Fişa de informare a DUE.  

http://www.cdep.ro/eu/docs/F-2054046184/DOC019.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F921184133/HCD_59_com_240.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F921184133/HCD_59_com_240.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F921184133/HCD_59_com_240.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1703501361/HCD_42_COM%282016%29_85.PDF
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=137044
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1608964944/HCD%20COM%20197%20%281%29.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1608964944/HCD%20COM%20197%20%281%29.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1216847479/HCD%20COM(2016)%20385.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1561316038/HCD_JOIN%282017%29_4.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1561316038/HCD_JOIN%282017%29_4.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-541147589/Raspuns_CE_COM%282015%29_453.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2015/fi_1827.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F921184133/HCD_59_com_240.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-261214182/R%C4%83spuns_CE_COM%282015%29_240.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-261214182/R%C4%83spuns_CE_COM%282015%29_240.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1894961643/DOC017.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1204396711/Raspuns_CE_COM%282015%29_451.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1204396711/Raspuns_CE_COM%282015%29_451.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1179445446/DOC018.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F716002356/Raspuns_CE_COM%282015%29_452.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1545928347/DOC015.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1253846189/Raspuns%20CE_COM%282015%29_285.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1253846189/Raspuns%20CE_COM%282015%29_285.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-261214182/R%C4%83spuns_CE_COM%282015%29_240.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1468761707/Raspuns_CE_COM%282016%29_85.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_1955.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-755959503/Raspuns%20CE_COM%282016%29_166.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_1984.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1202800559/Raspuns_CE_COM%282016%29_197.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2037.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-788995292/Raspuns_CE_COM%282016%29_385.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2100.pdf
http://www.cdep.ro/eu/afaceri_europene2015.listdocsupl?tip=fi&stip=&an=2017
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 Participarea României la Conferinţa internaţională la nivel înalt a Alianţei împotriva 

traficului de persoane
21

, Viena, 3-4 aprilie 2017. Lucrările conferinţei au vizat problematica 

traficului de copii, într-o manieră care să asigure respectarea drepturilor acestor categorii vulnerabile - 

copiii în tranzit -, factorii care sporesc vulnerabilitatea copiilor, precum şi politicile şi măsurile care 

pot pune în valoare mai bine interesul superior al copilului.  

 Participarea României la Reuniunea de lucru a Comitetului Ad-Hoc al Consiliului 

Europei privind drepturile copilului (CAHENF), Strasbourg, 29-31 martie 2017. În cadrul 

conferinţei au fost puse în discuţie teme precum: drepturile copiilor în contextul migraţiei, strategiile 

naţionale privind protecţia copilului împotriva violenţei, cooperarea dintre CoE şi statele membre, 

cooperarea cu ONG-uri internaţionale, asigurarea protecţiei copiilor în mediul digital, dar s-au stabilit 

şi principalele obiective ale Comitetului ad-hoc privind drepturile copilului pentru perioada 2018-

2019. 

 

VII. Concluzii 

 

În cadrul drepturilor omului, drepturile copilului au un statut special. Copiii sunt consideraţi 

ca fiind o categorie vulnerabilă şi, din acest motiv, au nevoie de o protecţie specială pentru a putea fi 

protejaţi împotriva unor situaţii de risc. În contextul crizei migraţiei nu trebuie să se facă rabat de la 

principiul universal recunoscut la nivel internațional - al unităţii familiei -, potrivit căruia copiii au 

dreptul să îşi cunoască părinţii, să fie crescuţi şi îngrijiţi de aceştia şi nu pot fi separaţi de ei decât în 

condiţii strict definite. Dacă, totuşi, o astfel de separare are loc, copiii au dreptul să menţină relaţii 

personale şi să fie în contact direct cu părinţii chiar şi atunci când locuiesc în ţări diferite. În contextul 

crizei migraţiei drepturile inalienabile ale copilului trebuie să fie: protejarea împotriva abuzului, 

neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, oricărei forme de exploatare, 

transferul ilicit şi nereturnarea copilului; răpirea şi traficul de copii în orice scop şi sub orice formă; 

implicarea copiilor în conflicte armate. În relaţia cu părinţii, copilul are dreptul la stabilirea şi 

păstrarea identităţii sale şi dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii. Din 

acest punct de vedere, la nivel internaţional şi regional se are în vedere protecţia specială a copiilor 

refugiaţi, a copiilor aflaţi în zone de conflict armat şi a copiilor neînsoţiţi de părinţi sau de un alt 

reprezentant legal ori care nu se găsesc sub supravegherea legală a unor persoane, iar orice naţiune 

civilizată trebuie să respecte aceste drepturi în legislaţia internă.  
Deşi legislaţia UE şi a statelor membre asigură un cadru de protecţie care respectă cerinţele 

minime recunoscute la nivel internațional pentru protecţia drepturilor copilului, valul recent de sosiri a 

generat presiune asupra sistemelor naţionale şi a relevat nu numai existenţa unor lacune şi deficienţe în 

această privinţă, ci şi măsuri sporite la nivel administrativ care îngreunează protecţia acestora.  

 

VIII. Alte surse recomandate 

 Eurostat - Asylum and managed migration database 

 EU funding to protect children in migration 

 UNICEF and UNHCR welcome EU policy to protect migrant and refugee children  

                                                 
21

 România este unul dintre statele pilot angajate în Parteneriatul Global împotriva Violenţei asupra Copiilor , 

iniţiat sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, parteneriat lansat în România în 02 martie 2017 în prezenţa prim-

ministrului României. Angajamentul de ţară a fost astfel asumat la cel mai înalt nivel, motiv pentru care la acest 

eveniment a participat reprezentantul autorităţii române responsabile cu asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului, Preşedintele Autorităţii Naţionale  pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Gabriela Coman. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=19748
http://www.unhcr.org/news/press/2017/4/58edf87b4/unicef-unhcr-welcome-eu-policy-protect-migrant-refugee-children.html
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 THE RIGHTS OF CHILDREN, YOUTH AND WOMEN IN THE CONTEXT OF MIGRATION 

Conceptual Basis and Principles for Effective Policies with a Human Rights and Gender Based 

Approach 

 UNHCR Aspecte privind drepturile copilului solicitant de azil 

 UNHCR Programul Copiii separaţi în Europa 

 ONU solicită Greciei să nu mai închidă copii imigranţi  

 HOUSE OF LORDS,European Union Committee,2nd Report of Session 2016–17 

HL, Paper 34,Children in crisis: unaccompanied migrant children in the EU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ioana Cristina Vida 

                                                                                                     10 mai 2017 

http://www.globalmigrationgroup.org/system/files/uploads/gmg-topics/human-rights/The-Rights-of-Children-Youth-and-Women-in-the-Context-of-Migration.pdf
http://www.globalmigrationgroup.org/system/files/uploads/gmg-topics/human-rights/The-Rights-of-Children-Youth-and-Women-in-the-Context-of-Migration.pdf
http://www.globalmigrationgroup.org/system/files/uploads/gmg-topics/human-rights/The-Rights-of-Children-Youth-and-Women-in-the-Context-of-Migration.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000200010009_Brosura_Aspecte_privind_drepturile_copilului_solicitant_de_azil_2008.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000200010009_SGP%202009.pdf
http://www.caleaeuropeana.ro/onu-solicita-greciei-sa-nu-mai-inchida-copii-imigranti/
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/34/34.pdf
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/34/34.pdf

