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Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

Rezultatele Agendei europene privind migraţia 

 
 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                             EXT 9  JAI 7 

1. Data adoptării: 27.09.2017 
2. Responsabil: Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Migraţie şi Afaceri Interne, 

comisar: Dimitris Avramopoulos 

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

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei 

europene privind migraţia 

4. Date de identificare: COM(2017)558;  

5. Tipul documentului: nelegislativ 

6. Tipul examinării: fond 

7. Stadiul actual şi etape viitoare:  

 La 27.09.2017, a fost transmis Parlamentului European şi Consiliului. 

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

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

pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL). A se 

vedea şi fişa tehnică a „OEIL”. 

 Consiliul Uniunii Europene: s-a constituit un grup de lucru cu tematica ,,Integrare, migraţie şi 

expulzare”, în cadrul căruia s-a discutat şi documentul COM(2017)558 – 06.10.2017 

 

I. CONTEXT 

 Agenda privind migraţia reprezintă răspunsul imediat al Uniunii Europene la situaţia de criză din 

Mediterană, dar şi o viziune pe termen mediu şi lung pentru gestionarea migraţiei sub toate aspectele sale. 

 Comunicarea cu privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia trece în revistă 

principalele efecte ale măsurilor luate ca urmare a adoptării Agendei europene privind migraţia în 2015 şi 

cadrul juridic de referinţă ale acestora. Printre documentele care au  propus acţiuni concrete orientate spre 

rezultat se numără: 

- ,,Agenda europeană privind migraţia” [COM(2015)240] – 13 mai 2015
1
;   

- ,,Planul de acţiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranţi” [COM(2015)285]
2
 – 27 mai 

2015;  

- ,,Planul comun de acţiune UE-Turcia privind migraţia” –29 noiembrie 2015; 

- Planul de acţiune al UE privind integrarea resortisanţilor ţărilor terţe 
3
– [COM(2016)377] – 7 iunie 

2016; 

-  ,,Comunicarea privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene 

privind migraţia”
4
 [ COM(2016)85] – 10 februarie 2016; 

                                                 
1
 A se vedea fisa de informare a DUE şi  Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 59/2015 publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 485 din 2 iulie 2015. 
2
 Punerea în aplicare a planului este în curs. 

3
 A se vedea şi fisa de informare a DUE şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 96/2016 publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 790 din 7 octombrie 2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0558&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2017)0558&l=en
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2017/10/working-party-on-integration,-migration-and-expulsion-(261085)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0240&qid=1509548621644&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0285&qid=1509548662336&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1509700446524&uri=CELEX:52016DC0377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0085&qid=1509548930764&from=EN
http://www.cdep.ro/eu/afaceri_europene2015.listdocsupl?tip=fi&stip=&an=2015
http://www.cdep.ro/eu/docs/F921184133/HCD_59_com_240.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2103.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-4492944/HCD954102016COM%20377.PDF
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- Declaraţia UE-Turcia – 18 martie 2016;  

- ,,Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a cailor legale 

de migraţie”
5
 [COM(2016)197] – 6 aprilie 2016; 

- ,,Migraţia pe ruta central- mediteraneană”
 6

 [JOIN(2017)4] – 25 ianuarie 2017; 

- ,,O nouă abordare în ceea ce priveşte colaborarea cu ţările de origine şi de tranzit privind 

cooperarea în materie de migraţie”
7
[COM(2016)385] –7 iunie 2016; 

- ,,Planul de acţiune reînnoit al UE in domeniul returnării”
8
 [COM(2017)200] – 2 martie 2017; 

- ,,Protecţia copiilor migranţi”
9
 [COM (2017)211] –  12 aprilie 2017;  

 În 6 septembrie 2017, a fost lansat cel de-Al cincilea raport privind progresele înregistrate în ceea 

ce priveşte migraţia. Raportul  indică faptul că măsurile aplicate pentru o mai bună gestionare a migraţiei, 

pe ruta central–mediteraneană şi cooperarea cu partenerii din Africa au început să dea roade. Printre 

măsurile care au atins rezultatele dorite se numără: 

 gestionarea frontierelor externe ale UE; 

  înfiinţarea hotspoturi-lor care au permis înregistrarea şi prelevarea amprentelor digitale ale tuturor 

migranţilor la sosire; 

 răspuns coordonat la nivel european, manifestat prin solidaritate şi mecanisme de transfer; 

 propuneri de creare a poliţiei de frontieră şi gărzii de coastă la nivel european şi de reformare a 

sistemului european comun de azil
10

.  

 În discursul privind Starea Uniunii, din 13 septembrie 2017, s-a statuat că migraţia este, în 

continuare, o prioritate pentru Uniunea Europeană şi că, în acest sens, urmează să fie lansate mai multe 

propuneri care vizează, în special, procedura privind returnarea, solidaritatea cu Africa şi deschiderea unor 

căi legale de migraţie. 

 

II. DESCRIEREA DOCUMENTULUI  

 Comunicarea prezintă o evaluare intermediară a rezultatelor aplicării Agendei europene privind 

migraţia (A), propune iniţiative care abordează domenii-cheie şi care identifică domeniile în care sunt 

necesare eforturi suplimentare în perioada următoare (B).  

 Cu privire la primul aspect pe care se axează comunicarea, menţionăm că sunt detaliate măsurile 

concrete prin care s-a concretizat răspunsul Uniunii la criză şi care au venit în întâmpinarea statelor 

membre care se aflau sub o presiunea excepţională exercitată de migraţie.  

 De asemenea, sunt prezentate măsurile pentru reducerea stimulentelor pentru migraţia 

neregulamentară, pentru introducerea ilegală de migranţi, pentru  consolidarea politicii UE în 

materie de returnare şi readmisie.  

 Nu în ultimul rând, este vizat şi actualizarea cadrului legal care priveşte migraţia legală, vizele şi 

integrarea şi contracararea elementelor care favorizează şederile neregulamentare.  

                                                                                                                                                                            
4
 A se vedea şi fisa de informare a DUE şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 42/2016 publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 365 din 12 mai 2016. 
5
 A se vedea fişa de informare a DUE şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 61/2016 publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 476 din 27 iunie 2016. 
6
 A se vedea fişa de informare a DUE şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 32/2017 publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 278 din 20 aprilie 2017. 
7
 A se vedea fişa de informare a DUE şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.  109/2016 publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 835 din 21 octombrie 2016. 
8
 A se vedea fişa de informare a DUE şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 44/2017 publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 407 din 30 mai 2017. 
9
 A se vedea fişa de informare a DUE şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 54/2017  publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 51 din 13 iunie 2017.  
10

 Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european este în prezent operaţională, însă Parlamentul European şi Consiliul 

nu au ajuns încă la un acord privind propunerile de reformare a sistemului european comun de azil. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0197&qid=1509616121371&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017JC0004&qid=1509616256525&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0385&qid=1509549093660&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1509616341957&uri=CELEX:52017DC0200
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1509616386115&uri=CELEX:52017DC0211
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3091_ro.htm%20.
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_1955.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1703501361/HCD_42_COM(2016)_85.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2037.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1608964944/HCD%20COM%20197%20(1).PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2017/fi_2191.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1216847479/HCD%20COM(2016)%20385.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2017/fi_2223.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1923410462/HCD_COM(2017)_200.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2017/fi_2231.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-134200175/HCD_COM(2017)_211.PDF
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 Un alt punct pe care se pune accent se referă la gestionarea frontierelor – salvarea de vieţi 

omeneşti şi securizarea frontierelor externe, în cadrul căruia este prezentat rolul Agenţiei europene 

pentru poliţia de frontieră şi garda de coastă, raportul de colaborare dintre rolul frontierelor inteligente şi 

modernizarea Sistemului de intrare/ieşire (EES) şi a sistemului european de informaţii şi de autorizare 

privind călătoriile (ETIAS). 

 Este evidenţiat aportul hotspoturi-lor în Grecia şi Italia, a căror intervenţie concretizează reuşita 

principiilor solidarităţii şi responsabilităţii ca răspuns la presiunea cu care s-au confruntat aceste state 

membre. 

Cu privire la cel de-al doilea aspect pe care se axează comunicarea, acesta are în vedere idei 

concrete de măsuri care se impun în viitorul apropiat pentru a se atinge obiectivele propuse, dar care se pot 

realiza numai printr-un efort conjugat: 

- gestionarea consolidată a UE în materie de returnare prin intermediul Agenţiei europene pentru 

poliţia de frontieră şi garda de coastă, cu aportul statelor membre; 

- intensificarea iniţiativelor UE care privesc migranţii blocaţi în Libia, abordarea situaţiei grave din 

centrele de cazare a migranţilor luaţi în custodie publică, cu aportul ONU. 

 

III. POZIŢIA ALTOR INSTITUŢII/ PARLAMENTE  

 

A. Parlamentul European  

  

 Parlamentul European a urmărit constant criza migraţiei şi a evaluat permanent raportul dintre 

măsurile propuse de către Comisia Europeană şi măsurile puse în practică de către parlamentele naţionale. 

Printre rezoluţiile Parlamentului European referitoare la acest domeniu, menţionăm:  

- Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la abordarea deplasărilor 

refugiaţilor şi migranţilor: rolul acţiunii externe a UE (2015/2342(INI)) identifică necesitatea, printre 

altele, a unui răspuns comun ferm pentru abordarea provocărilor şi a oportunităţilor proprii fenomenului 

migraţiei şi faptul că se impune consecvenţa politicilor Uniunii care au o dimensiune externă; 

- Rezoluţia Parlamentului European din 12 aprilie 2016 referitoare la situaţia din Mediterana şi la 

necesitatea unei abordări globale a migraţiei de către UE (2015/2095(INI)); 

- Rezoluţia Parlamentului European din 8 martie 2016 referitoare la situaţia refugiatelor şi a 

solicitantelor de azil în UE (2015/2325(INI)); 

- Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2016 referitoare la drepturile omului şi 

migraţia în ţările terţe (2015/2316(INI)); 

- Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2016 referitoare la Fondul fiduciar al UE 

pentru Africa: implicaţiile în ceea ce priveşte ajutorul pentru dezvoltare şi ajutorul umanitar 

(2015/2341(INI)); 

- Rezoluţia Parlamentului European din 10 septembrie 2015 referitoare la migraţie şi refugiaţi în 

Europa (2015/2833(RSP)); 

 

 În cadrul Parlamentului European sunt organizate constant dezbateri şi analize cu privire la 

subiectul migraţie. Rezultatele acestor lucrări se concretizează în rapoarte sau analize aprofundate. 

Printre acestea menţionăm:  

 

- Raportul din 22 februarie 2017 al Comisiei pentru afaceri externe (AFET)  şi al Comisiei pentru 

dezvoltare (DEVE) referitor la abordarea deplasărilor refugiaţilor şi migranţilor: rolul acţiunii externe a 

UE (raportori: Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra),   (2015/2342(INI)); 

- Raportul din 23 martie 2016 al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) ( 

raportori: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) referitor la situaţia din Mediterana şi la necesitatea unei 

abordări globale a migraţiei de către UE (A8-0066/2016); 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhuLaq35_XAhVLSRoKHSqkC4UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fsides%2FgetDoc.do%3FpubRef%3D-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0124%2B0%2BDOC%2BXML%2BV
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhuLaq35_XAhVLSRoKHSqkC4UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fsides%2FgetDoc.do%3FpubRef%3D-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0124%2B0%2BDOC%2BXML%2BV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2095%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0073+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0073+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2325%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0404+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0404+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2316%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0337+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0337+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2341%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2833%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/4334/ELENA_VALENCIANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0066&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/118859/ROBERTA_METSOLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124801/CECILE%20KASHETU_KYENGE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0066&language=RO
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- Nota informativă din decembrie 2016 referitoare la European Union Agency for Asylum; 

- Nota informativă din noiembrie 2016 referitoare la Reception of asylum-seekers – recast 

Directive; 

- Nota informativă din octombrie 2016 referitoare la Resettlement of refugees: EU framework; 

- Nota informativă din octombrie 2016 referitoare la Recast Eurodac Regulation; 

- Nota informativă din octombrie 2016 referitoare la European Border and Coast Guard system; 

- Nota informativă din octombrie 2016 referitoare la Serbia's role in dealing with the migration 

crisis; 

- Nota informativă din octombrie 2016 referitoare la The EU and migration [What Think Tanks are 

thinking]; 

- Nota informativă din septembrie 2016 referitoare la Reform of the Dublin system; 

- Nota informativă din septembrie 2016 referitoare la European travel document for illegally 

staying migrants; 

- Nota informativă din iulie 2016 referitoare la Smart Borders: EU Entry/Exit System; 

- Nota informativă din iulie 2016 referitoare la European Border and Coast Guard Agency; 

- Nota informativă din iulie 2016 referitoare la Public expectations and EU policies - The issue of 

migration; 

- Nota informativă din martie 2016 referitoare la Hotspots and emergency relocation: State of play; 

- Nota informativă din octombrie 2015  referitoare la Safe countries of origin: Proposed common 

EU list; 

- Nota informativă din septembrie 2015 referitoare la EU migratory challenge: Possible responses 

to the refugee crisis; 

 

B. Instituirea unei politici cuprinzătoare privind migraţia - rolul Consiliului Uniunii Europene 

 

 Consiliul Uniunii Europene s-a preocupat, de-a lungul ultimilor ani, să găsească soluţii la 

presiunile exercitate de migraţie astfel încât politica europeană în acest domeniu să nu se îndepărteze de la 

principiile internaţionale umanitare, dar în acelaşi timp această politică să fie eficace şi sigură.  

 Printre programele specifice sau măsurile luate de către Consiliu, se numără: 

- Crearea acordului în care pot exista relaţiile UE cu ţări terţe -  planul de acţiune de la Valetta 

pentru a face faţă fluxului de migranţi în UE, în special din ţările africane (2015),  adoptarea declaraţia 

UE-Turcia pentru a combate migraţia neregulamentară prin Turcia către UE (2016). La Reuniunea 

Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 9-10 iunie 2016 s-a discutat despre punerea în aplicare a 

declaraţiei UE-Turcia şi despre fluxurilor de migraţie din zona central-mediteraneeană. Miniştrii au 

reafirmat că ar trebui intensificate returnările din Grecia către Turcia. De asemenea, statele participante au 

fost invitate să accelereze relocarea refugiaţilor sirieni din Turcia şi transferul solicitanţilor de azil din 

Grecia şi din Italia. Consiliul a adoptat o decizie care vizează suspendarea pentru un an a obligaţiilor 

Suediei privind transferul din Italia şi din Grecia al persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind returnarea şi readmisia. 

- Gestionarea fluxurilor de migraţie şi combaterea persoanelor care introduc ilegal migranţi - cea 

mai recentă abordare a fost cuprinsă de Concluziile Consiliului privind protecţia copiilor în contextul 

migraţiei – 8 iunie 2017. Temele de discuţie din cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, 13-14 

octombrie 2016 au privit  deficienţele în punerea în aplicare a diferitelor măsuri în materie de migraţie, 

reforma sistemului european comun de azil ş.a. 

- Asigurarea unor căi de migraţie legală a făcut obiectul  Concluziilor privind relocarea a 20 000 de 

persoane care au în mod clar nevoie de protecţie internaţională, a Summitului de la Valletta, 11-12 

noiembrie 2015 - plan de acţiune, a Declaraţiei UE-Turcia, a Consolidării căilor legale de migraţiune ca 

urmare a propunerii Comisiei de  instituire a unui cadru european comun de relocare ş.a. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29595849
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593520/EPRS_BRI%282016%29593520_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593520/EPRS_BRI%282016%29593520_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI%282016%29589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589808/EPRS_BRI%282016%29589808_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589845/EPRS_BRI%282016%29589845_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589819/EPRS_BRI%282016%29589819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589819/EPRS_BRI%282016%29589819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29586644
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29586644
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI%282016%29586614_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2016/07/01/european-border-and-coast-guard-agency-plenary-podcast/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586580/EPRS_BRI%282016%29586580_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586580/EPRS_BRI%282016%29586580_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579070/EPRS_BRI%282016%29579070_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29568312
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29568312
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2016/06/9-10/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2016/06/9-10/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10085-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10085-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2016/10/13-14/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2016/10/13-14/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/legal-migration-pathways/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/legal-migration-pathways/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_ro.htm
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 Pentru instituirea unei politici cuprinzătoare privind migraţia, Consiliul Uniunii Europene s-a 

preocupat şi de lansarea Agenţiei europene pentru poliţia de frontieră şi garda de coastă în octombrie 

2016, pentru consolidarea frontierelor externe ale UE
11

, de reformarea sistemului european comun de 

azil
12

 sau de favorizarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe. 

 

C. Instituirea unei politici cuprinzătoare privind migraţia - rolul Consiliului European  

 

 Consiliul European joacă un rol important în acest domeniu prin stabilirea priorităţilor strategice. 

În acest sens, documentele de referinţă pe care le evidenţiem sunt: 

  Concluziile Consiliului European din 19-20.10.2017  s-au axat pe identificarea modalităţilor 

necesare pentru restabilirea controlului asupra frontierele externe şi reducerea sosirilor şi a numărului 

de decese pe mare. Cu prilejul reuniunii, liderii au solicitat acţiuni suplimentare, printre care se 

numără:  

 sprijin pentru ţările UE direct afectate; 

 cooperare strânsă cu ţările de origine şi de tranzit, inclusiv cu Turcia şi cu ţările din Balcanii de 

Vest; 

 eforturi suplimentare pentru a creşte numărul de returnări; 

 oferirea stimulentelor necesare, prin intermediul politicilor UE, cum ar fi politicile comerciale sau 

de dezvoltare, pentru a îmbunătăţi ratele de returnare şi pentru a preveni migraţia ilegală. 

 De asemenea, liderii europeni şi s-au angajat să continue discuțiile privind reforma sistemului 

Dublin în cadrul summit-ului din decembrie, în vederea ajungerii la un consens în prima jumătate a anului 

2018. 

 Declaraţia din Malta a membrilor Consiliului European privind aspectele externe ale migraţiei: 

abordarea rutei central-mediteranee – 3 februarie 2017; 

 European Council, Statement of 23 April 2015; 

 European Council, Conclusions of 26 and 27 June 2014, EUCO 79/14. 

 

 D. Summitul G7 

   

 Lucrările Summit-ul G7, Ise-Shima, Japonia, 26-27 mai 2016 s-au concentrat pe găsirea unui 

răspuns global la criza migraţiei şi a refugiaţilor. Liderii şi-au luat angajamentul să sporească nivelul 

asistenţei globale pentru a răspunde nevoilor refugiaţilor şi ale comunităţilor-gazdă. Aceştia au făcut apel 

la instituţiile financiare şi la donatorii bilaterali să îşi consolideze asistenţa. De asemenea, liderii au 

convenit să consolideze canalele legale de migraţie şi au încurajat instituirea unor mecanisme de relocare. 

 În cadrul summit-ului, liderii UE au făcut apel la eforturi suplimentare, inclusiv privind: 

 colaborarea cu Libia şi cu ţările vecine pentru a consolida controalele la frontieră şi a sprijini 

comunităţile locale de-a lungul rutelor de migraţie în Libia; 

 intensificarea eforturilor de a stabili o prezenţă permanentă a UE în Libia; 

 furnizarea de finanţare adecvată şi specifică pentru proiecte legate de migraţie în Africa de Nord. 

 

IV. POZIŢIA ROMÂNIEI 
 

 Ministerul Afacerilor Externe susţine următoarele: ,,(…)România promovează un răspuns 

european comun la gestionarea migraţiei. O abordare cuprinzătoare a fenomenului migraţiei este 

                                                 
11

 A se vedea şi Sistemul de intrare/ieşire: Consiliul confirmă acordul la care s-a ajuns între Preşedinţie şi Parlamentul European 

privind principalele dispoziţii politice (comunicat de presă 30.06.2017). 
12

 A se vedea Agenţia UE pentru Azil: Preşedinţia şi Parlamentul European ajung la un acord politic amplu (comunicat de presă 

29.06.2017). 

 

http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/03-malta-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/03-malta-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2079%202014%20INIT#page=2
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2016/05/26-27/
https://www.mae.ro/node/35902
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/30-entry-exit-system/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/30-entry-exit-system/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/29-eu-agency-for-asylum/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/29-eu-agency-for-asylum/
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esenţială pentru a identifica soluţii imediate la actuala criză, în paralel cu gestionarea cauzelor profunde 

ale fenomenului migraţiei. România manifestă solidaritate cu eforturile europene de gestionare a 

migraţiei prin participarea la procesul de relocare a migranţilor din Italia şi Grecia, gestionarea cu 

succes a unui larg segment al frontierei externe, contribuţii semnificative la activitatea agenţiilor UE de 

profil - Agenţia pentru Paza Europeană de Frontieră şi de Coastă şi Biroul European de Sprijin în 

domeniul Azilului - precum şi la implementarea Acordului UE-Turcia. De asemenea, România susţine 

avansarea cooperării cu statele de origine şi de tranzit în contextul implementării compactelor de 

migraţiune”. 

 

V. CONCLUZII 

 

 Criza migraţiei în Uniunea Europeană cunoaşte o îmbunătăţire ca urmare a măsurilor luate în 

temeiul Agendei europene privind migraţia. Pornind de la acest flagel care a ameninţat, în ultimii ani, 

securitatea şi siguranţa Uniunii Europene, instituţiile europene au propus instituirea şi dezvoltarea 

controlată a unei politici europene în domeniul migraţiei. Această politică ar trebui să ţină cont de o 

combinaţie de factori care influenţează acest fenomen - economici, politici, sociali şi de mediu - fie în ţara 

de origine migranţilor (factorii de impuls), fie în ţara de destinaţie (factori de atracţie). 

 Astfel, Uniunea Europeană îşi propune ,,să profite” de migraţia internaţională, în sensul de a se 

raporta la aceasta ca la un instrument pentru remedierea unor deficite specifice ale pieţei forţei de muncă. 

 Pe de altă parte, în Uniunea Europeană trebuie să fie menţinut un nivel de alertă şi de siguranţă 

ridicat, având în vedere că migranţii caută în permanenţă rute alternative pentru a ajunge în statele 

membre ale UE, cele mai noi trasee, în acest sens, fiind prin România şi Spania.  

 

 

 

 

 

 

Ioana Cristina Vida 

02 noiembrie 2017 


