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1. Context și obiectivele raportului 

► Agenda europeană privind migrația, adoptată în luna mai 2015 – COM(2015)240, a expus 

direcții ale acțiunii UE pentru a răspunde, printr-o abordare globală, crizei refugiaților și a 

migrației. 

În septembrie 2017, Comisia Europeană a realizat o analiză generală a progreselor, printr-o 

evaluare la jumătatea perioadei – COM(2017)558. 

Raportul de față succede raportului anterior, prezentat în luna noiembrie 2017 – COM(2017)669. 

► În primul rând, raportul oferă o imagine de ansamblu a progreselor și evoluțiilor înregistrate 

în privința tuturor direcțiilor enunțate în Agenda europeană privind migrația, în al doilea rând, 

face bilanțul progreselor realizate în conformitate cu foaia de parcurs a Comisiei pentru 

încheierea unui acord până în iunie 2018 privind pachetul cuprinzător privind migrația
1
, 

                                                            
1 Respectiva foaie de parcurs (inclusă în COM(2017)820) vizează următoarele direcții: reformarea sistemului 

european comun de azil (cuprinzând propunerile privind Agenția UE pentru Azil și Eurodac; condițiile de obținere a 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_250_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2018)0250
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_240_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_558_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2017_669_RO_ACTE5_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_820_RO_ACTE_f.pdf
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prezentat la reuniunea Consiliului European din decembrie 2017 – COM(2017)820, iar în al 

treilea rând, identifică principalele măsuri concrete necesare în vederea menținerii eficacității 

reacției UE, ținând cont în special de necesitatea de a realiza investiții financiare suplimentare 

(de statele membre și de UE, în comun) pentru sprijinirea acțiunilor UE din dimensiunea externă 

a migrației
2
. 

► Raportul a precedat reuniunea Consiliului European din 22-23 martie 2018. 

 

2. Principalele direcții expuse în raport 

Raportul este structurat în cinci părți: 

► expunerea situației de-a lungul principalelor rute migratorii (ruta est-mediteraneeană; ruta 

Balcanilor de Vest; ruta central-mediteraneeană; ruta vest-mediteraneeană/atlantică) – notându-

se stabilizarea situației privind migrația în cursul anului trecut și continuarea în 2018 a lucrărilor 

pe toate acele rute pentru menținerea tendinței descendente; respectiv reducerea presiunii asupra 

sistemelor naționale de migrație (în privința numărului cererilor de azil), rămasă totuși la un 

nivel ridicat; 

► descrierea sprijinului UE în domeniul gestionării migrației – fiind detaliat respectivul sprijin 

pentru statele membre poziționate geografic pe rutele enunțate; 

- în privința etapelor viitoare ce trebuie întreprinse pentru ruta est-mediteraneeană, 

raportul susține, în primul rând, accelerarea aplicării, de autoritățile elene, a 

returnărilor către Turcia în temeiul Declarației UE-Turcia; în al doilea rând, 

îmbunătățirea capacității și condițiilor de primire în „hotspoturi”
3
; în al treilea rând, 

asigurarea sprijinului de specialitate pentru activitatea agențiilor UE relevante în 

Grecia și Bulgaria
4
 de statele membre; în al treilea rând, statele membre ar trebui să 

răspundă tuturor cererilor nesoluționate depuse de Grecia și să transfere în mod 

eficace pe toți solicitanții eligibili rămași din acel stat; în al patrulea rând, finalizarea 

rapidă a acordurilor dintre Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă (în continuare „Frontex”) și țările din afara UE în Balcanii de Vest; în al 

cincilea rând, activarea sistemului de admisie umanitară pe bază de voluntariat, în 

vederea relocării refugiaților din Turcia
5
; în al șaselea rând, mobilizarea celei de a 

                                                                                                                                                                                                
protecției internaționale; condițiile de primire și cadrul de relocare al Uniunii; procedurile de azil; Regulamentul 

Dublin); definitivarea unui sistem eficace de gestionare a frontierelor externe (de către Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă/„Frontex”); instituirea unei capacități de returnare pe deplin operaționale a 

acelei agenții a UE; asigurarea deschiderii a suficiente căi legale de acces în Europa (prin relocarea din Libia a cel 

puțin 50 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională); Directiva privind „cartea albastră” referitoare la 

condițiile de intrare și de ședere pentru lucrătorii calificați proveniți din țări terțe; politica externă în domeniul 

migrației (aplicarea Declarației UE-Turcia; sprijinirea relocărilor din Libia; acoperirea deficitului de finanțare a 

componentei pentru Africa de Nord a Fondului fiduciar al UE); sprijinirea activității Grupului operativ înființat de 

UE, Uniunea Africană și Organizația Națiunilor Unite (structură înființată în marja reuniunii UE-Uniunea Africană 

din luna noiembrie 2017 – cf. comunicatul de presă al Uniunii Africane), respectiv consolidarea parteneriatului 

strategic cu Africa (inclusiv prin aplicarea Planului de investiții externe al UE). 
2 Pentru dimensiunea externă a migrației în UE – a se vedea nota Parlamentului European „Growing impact of EU 

migration policy on development cooperation” (noiembrie 2017). 
3 Pentru o definiție a „hotspotului”, cf. site-ul Comisiei Europene. 
4 i.e. Biroul European de Sprijin pentru Azil; Frontex; Europol. 
5 Pentru respectivul sistem, în contextul mecanismelor ad hoc ale statelor membre ale UE și al propunerii de 

regulament de instituire a unui cadru (general) de relocare al Uniunii, a se vedea comunicatul de presă al Consiliului 

UE din noiembrie 2017. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_820_RO_ACTE_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/03/22-23/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://au.int/en/pressreleases/20171129/joint-press-release-united-nations-african-union-and-european-union
https://ec.europa.eu/commission/priorities/stronger-global-actor/eu-external-investment-plan_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614577/EPRS_BRI(2017)614577_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/hotspot-approach_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/eu-resettlement-framework-council-ready-to-start-negotiations/pdf


3 

doua tranșe a Instrumentului pentru refugiații din Turcia cu un buget suplimentar în 

valoare de 3 miliarde euro, iar UE și statele membre ar urma să contribuie pe aceeași 

bază ca în cazul primei tranșe
6
; 

- referitor la etapele viitoare ce vizează ruta central-mediteraneeană, raportul arată, în 

primul rând, deschiderea în Italia a trei noi „hotspoturi”; în al doilea rând, finalizarea 

următoarei etape de finanțare de urgență cu autoritățile acelui stat; în al treilea rând, 

necesitatea unui răspuns al statelor membre la toate cererile nesoluționate depuse de 

Italia și transferarea rapidă a tuturor solicitanților eligibili, acordându-se prioritate 

absolută minorilor; în al patrulea rând, continuarea aplicării de Italia a aplicării 

tuturor măsurilor identificate în Planul de acțiune din 4 iulie 2017 – SEC(2017)339; 

- referitor la sprijinul pentru Libia și pentru alte țări din Africa, raportul notează, în 

primul rând, punerea în aplicare a tuturor proiectelor în curs de desfășurare cu Libia și 

asigurarea continuității prin convenirea celei de a doua etape; în al doilea rând, 

continuarea lucrărilor cu Grupul operativ al UE, al Uniunii Africane și al Organizației 

Națiunilor Unite pentru a-i ajuta pe migrați să părăsească Libia, respectiv continuarea 

cooperării cu autoritățile libiene, în vederea eliminării detenției sistematice a 

migraților
7
; în al treilea rând, continuarea eforturilor Înaltului Comisariat al 

Națiunilor Unite pentru Refugiați („UNHCR”
8
) și statelor membre de evacuare și de 

relocare, prin intermediul Mecanismului de tranzit de urgență, alături de punerea în 

practică de urgență a relocărilor în statele membre; în al patrulea rând, punerea în 

practică a echipelor comune de anchetă în alte țări cheie; în al cincilea rând, 

consolidarea cooperării eficiente cu Maroc, Tunisia și Algeria în paralel cu 

continuarea eforturilor de încheiere a acordurilor de returnare și readmisie; în al 

șaselea rând, asigurarea de UE și de statele membre a resurselor adecvate pentru trei 

componente aferente Fondului fiduciar al UE pentru Africa
9
, pentru a elimina orice 

deficite de finanțare apărute; 

► returnarea și readmisia – raportul notează, în primul rând, necesitatea unor progrese în 

privința negocierilor în curs cu țări partenere privind încheierea de acorduri de readmisie și de 

înțelegeri în materie de returnare; în al doilea rând, utilizarea deplină de către statele membre a 

dispozițiilor convenite recent cu privire la returnare și readmisie, sporirea numărului de cereri de 

readmisie către țările în cauză; în al treilea rând, îmbunătățirea furnizării de informații statistice 

referitoare la migrație și la protecția internațională; iar în patrulea rând, adoptarea de legiuitorul 

UE a propunerii de modificare a Codului de vize, prezentată de Comisia Europeană simultan cu 

raportul de față – COM(2018)252; 

► consolidarea gestionării frontierelor externe – raportul arată, în primul rând, necesitatea 

punerii în aplicare, de statele membre vizate, rapid și în întregime, a recomandărilor făcute în 

cadrul evaluărilor vulnerabilității pentru anul 2017, întreprinse de Frontex; în al doilea rând, 

remedierea de statele membre a deficiențelor privind angajamentele pentru activitățile 

operaționale planificate în 2018, coordonate de acea agenție europeană la frontierele externe ale 

                                                            
6 Anexa 2 la raportul de față descrie instrumentul pentru refugiații din Turcia; la 13 martie 2018, Comisia a prezentat 

al doilea raport anual privind respectivul instrument – COM(2018)91. 
7 Cf., de pildă, recent – raportul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului – „Abuse 

Behind Bars: Arbitrary and unlawful detention in Libya”. 
8 Acronim rezultat din „Office of the United Nations High Commissioner for Refugees” (en.). 
9 Contribuțiile statelor membre la Fondul fiduciar al UE pentru Africa sunt expuse în anexa 1 la raportul de față. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_252_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_250_RO_ACTE3_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_91_RO_ACTE_f.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_EN.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_250_RO_ACTE2_f.pdf
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UE
10

; în al treilea rând, stabilirea de aceeași agenție a UE a unei strategii tehnice și operaționale 

pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor; 

► transferul
11

, relocarea
12

 și alte căi legale (de migrație) – raportul menționează, în primul rând, 

efectuarea rapidă de statele membre a relocărilor din regiunile prioritare și îndeplinirea 

angajamentelor rămase în materie de relocare pentru a atinge obiectivul de cel puțin 50 000 de 

locuri oferite în cadrul noului mecanism; relocarea persoanelor evacuate din Libia în Niger este 

extrem de urgentă; în al doilea rând, demararea discuțiilor cu țări terțe pentru derularea 

proiectelor-pilot privind migrația legală. 

 

3. Poziții și lucrări mai recente ale instituțiilor Uniunii Europene 

3.1. Consiliul European 

► În pregătirea reuniunii din decembrie 2017, președintele Consiliului European a elaborat o 

„agendă a liderilor” intitulată „Migrația: calea de urmat privind dimensiunile externă și 

internă”, ce preconiza ajungerea la un consens până în luna iunie 2018 în privința dimensiunii 

interne a politicii în domeniul migrației, întemeiată pe noțiunile de responsabilitate și solidaritate. 

Premisele de la care se pornea erau următoarele: implicarea deplină a statelor membre în 

gestionarea migrației ilegale și utilizarea coordonată a mijloacelor și instrumentelor de care 

dispun UE și statele membre; necesitatea distincției, în cadrul politicilor UE, între refugiați și 

migranți pentru motive economice; caracterul inadecvat al contribuțiilor financiare ad hoc în 

raport cu dimensiunea problemei; chestiunea cotelor obligatorii s-a dovedit foarte disputată, iar 

abordarea a dobândit o atenție disproporționată în lumina efectelor sale concrete, dovedindu-se 

ineficace. 

Direcțiile avute în vedere pentru o politică europeană eficace în domeniul migrației și azilului 

erau: instituirea de mecanisme de finanțare stabile și pe termen lung, printr-un instrument 

financiar dedicat, ca prioritate în viitorul cadru financiar multianual; parteneriate pe termen lung, 

ajustate la circumstanțe, cu țările vecine și cu țările de origine și de tranzit, acțiuni comune 

pentru combaterea traficului de migranți și a presiunilor migraționiste; sporirea returnărilor de 

migranți aflați în situație neregulamentară, alături de reformarea noțiunii de „țară terță sigură”, și 

de cooperarea cu țări africane de origine; combaterea traficului de migranți și promovarea 

relocării ca principală cale legală de protecție internațională; mecanisme de asigurare a protejării 

eficace a frontierelor externe; îmbinarea responsabilității și solidarității în reformarea sistemului 

Dublin. 

În final se anunța că, în absența unei soluții până la termenul anunțat (luna iunie 2018), 

președintele Consiliului European urma să prezinte viitoare direcții de urmat. 

 

3.2. Consiliul UE 

► La 28 februarie 2018, președinția (bulgară a) Consiliului UE a prezentat o informare sintetică 

privind evoluțiile în materie de migrație, intitulată „Migrație – imagine de ansamblu asupra 

punerii în aplicare și a căii de urmat”, arătând că stabilizarea situației actuale în materie oferă 

șansa de a continua angajamentul comun al statelor membre în direcția unui cadru în materie de 

                                                            
10 Anexa 3 la acest raport sintetizează operațiunile și resursele respectivei agenții a UE. 
11 Cf. anexa 4 la raport pentru situația transferurilor din Italia și Grecia până la 7 martie 2018. 
12 Pentru situația relocărilor la data de 7 martie 2018, cf. anexa 5 la raport.  

https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-dublin-regulation
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6283-2018-REV-1/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_250_RO_ACTE4_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_250_RO_ACTE5_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_250_RO_ACTE6_f.pdf
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migrație rezistent la crize, ceea ce presupune eforturi atât în privința dimensiunii interne, cât și 

externe, iar principalele direcții de acțiune ar urma să fie consolidarea în continuare a frontierelor 

externe, asigurarea unei cooperări eficace cu țările de tranzit și furnizarea sprijinului necesar 

pentru țările de origine în scopul de a combate cauzele profunde ale migrației, sens în care 

prevenirea la locul de origine este esențială pentru a aborda condițiile care duc la migrație. 

În această din urmă direcție, informarea susține consolidarea prevenirii migrației economice în 

UE, prin sporirea perspectivelor potențialilor migranți în țara lor de origine. 

În privința resurselor adecvate – financiare, umane și tehnice, se susține continuarea oferirii de 

sprijin financiar pentru statele membre direct afectate de presiunea migrației prin intermediul 

Fondului pentru azil, migrație și integrare sau al altor instrumente relevante, asigurându-se 

totodată flexibilitatea necesară, dar și luarea în considerare, în negocierile privind viitorul cadru 

financiar multianual (pentru perioada de după 2020), a faptului că instrumentele financiare vor 

acoperi deficiențele identificate, că acestea sunt sustenabile în timp și că statele membre și UE 

sunt echipate pentru a răspunde rapid la situații de criză neprevăzută. 

► La 8 iunie 2017, Consiliul a adoptat „Concluzii prin care se recomandă introducerea 

verificărilor de securitate în cazul migrației neregulamentare” (doc. nr. 10152/17), având ca 

obiectiv prevenirea oricărei amenințări la adresa securității interne și a ordinii publice din statele 

membre, indiferent de originea unei astfel de amenințări, inclusiv atunci când ea provine de la 

cetățenii Uniunii, în contextul în care recenta modificare a Codului frontierelor Schengen (prin 

Regulamentul nr. 2017/458) impune intensificarea unor atari verificări, prin consultarea bazelor 

de date relevante la frontierele externe, care obligă statele membre să realizeze o verificare 

sistematică. 

În sensul concluziilor, verificările ar urma să aibă loc, după caz, prin consultarea bazelor de date 

(naționale, europene și internaționale), enumerate într-o listă neexhaustivă.
13

 

 

3.3. Parlamentul European 

Conferința la nivel înalt privind gestiunea migrației – 21 iunie 2017, organizată la sediul acestei 

instituții, a reunit oficiali ai instituțiilor UE, a vizat inițierea unei platforme pentru un dialog 

regulat între toți actorii implicați, menită să abordeze împărțirea responsabilității între statele 

membre, asigurarea unui mediu stabil și sigur atât în interiorul UE, cât și la frontierele sale 

externe, respectiv cauzele de origine ale migrației prin cooperarea cu țările terțe (cf. site)
14

. 

 

4. Poziții și lucrări recente din state membre 

► Italia. Contribuție la reuniunea liderilor referitoare la calea de urmat privind dimensiunile 

externă și internă ale politicii în domeniul migrației (13 decembrie 2017) 

O primă direcție vizată era ruta central-mediteraneeană/Libia, în privința căreia se arăta că UE 

are o responsabilitate comună de protejare a migranților, de combatere a traficului de migranți 

                                                            
13 Conex acestei problematici, la nivelul instituțiilor UE se dezbate chestiunea interoperabilității sistemelor de 

informații ale UE (pentru frontiere și vize, respectiv, în privința cooperării polițienești și judiciare, azil și migrație) ; 

pentru o descriere cf. doc. 6396/18, 26 februarie 2018.  
14 În legătură cu același eveniment, a se vedea nota elaborată în cadrul Parlamentului European cu ocazia conferinței 

– „European Parliament’s positions on key issues related to asylum and migration”, ce avea în vedere evoluțiile de 

până la sfârșitul lunii iunie 2017. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10152-2017-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0458
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/events-other.html?id=20170522EOT00922
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Position_Paper_immigrazione.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6396-2018-INIT/ro/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583160/IPOL_BRI(2017)583160_EN.pdf
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(inclusiv prin susținerea dezvoltării sociale și economice la nivel local), de sporire a eforturilor 

de consolidare a autorităților libiene. În planul acțiunilor concrete, repartizarea echitabilă a 

responsabilităților presupunea: instituirea în mod gradual a unei prezențe permanente a UE în 

Libia; finanțarea corespunzătoare a componentei pentru Africa de Nord a Fondului fiduciar al 

UE; atingerea unui echilibru geografic, cu un grad de flexibilitate, în privința resurselor 

financiare. 

O direcție conexă rezida în reformarea sistemului comun european de azil, prin atingerea unui 

echilibru echitabil între principiul solidarității și repartizarea justă a responsabilității, sens în care 

toate propunerile incluse în pachetul legislativ trebuiau negociate ținând cont de coerența lor 

globală, în vederea atingerii unui acord politic asupra lor înaintea încheierii legislaturii actuale. 

Nivelul angajamentelor obligatorii privind solidaritatea impusă tuturor statelor membre (în 

sensul redistribuirii solicitanților de azil) ar trebui să fie proporțională cu responsabilitatea ce 

revine statelor membre din prima linie și invers. 

O a treia direcție privea garantarea libertății de circulație în spațiul Schengen, element crucial al 

spațiului de libertate, securitate și justiție al UE și al pieței sale interne.  

► Franța. Raportul elaborat de Aurélien Taché, deputat, „72 de propuneri pentru o politică 

ambițioasă de integrare a străinilor în Franța” (februarie 2018), raport ce propune reformarea 

politicii de integrare străinilor în respectiva țară, în scopul ameliorării integrării lor lingvistice, 

economice și sociale.  

Simultan, în Franța, se află în procedură legislativă un proiect de lege privind imigrarea, dreptul 

de azil și integrarea (cf. comunicatul de presă al Ministerului francez de Interne). 

► Țările de Jos. Scrisoarea ministrului pentru migrație, Mark Harbers, adresată lui Dimitris 

Avramopoulos, membru al Comisiei Europene (6 martie 2018). 

Potrivit scrisorii, statul în cauză considera ca urgentă consolidarea Agendei europene privind 

migrația, înaintea expirării mandatului actualei Comisii, care să nu se centreze doar pe 

activitățile de la frontierele externe ale UE, ci să vizeze și reformarea sistemului comun de azil 

și, în particular, a Regulamentului Dublin, abordându-se o serie de deficiențe actuale, în principal 

deplasările secundare pe scară largă, fapt ce determinat mai multe state membre să reintroducă 

controale la frontierele interne, periclitând Acordul Schengen.  

Era criticat faptul că mai mult de 95 % din migranții aflați în situație neregulamentară și 

solicitanții de azil, sosiți în Țările de Jos, proveneau din alte state Schengen, iar dintre aceștia 

doar o treime fuseseră înregistrați anterior, ceea ce însemna că restul de două treimi au intrat și s-

au deplasat prin alte state membre nedetectați și neînregistrați. În plus, marea majoritate a acelor 

persoane nu au putut fi returnate. 

Reformarea sistemului Dublin ar urma să precizeze un mecanism de gestionare a crizelor, care să 

poată fi declanșat rapid și eficace, iar acele state membre ce refuză să demonstreze solidaritate, 

încălcându-și obligațiile lor, ar trebui penalitate prin reducerea fondurilor UE. 

În cursul negocierilor privind noul regulament Dublin, statul în cauză a propus adăugarea unui 

nou criteriu în lista criteriilor pentru stabilirea statului responsabil, și anume ca, în cazul opririi 

unui solicitant de azil la frontieră, aceluia ar trebui să i se refuze intrarea și să fie predat 

autorităților statului vecin. 

► Documentul de poziție al Ciprului, Greciei, Italiei, Maltei și Spaniei privind propunerea de 

reformare a Regulamentului Dublin (26 aprilie 2018) propune o serie de amendamente, printre 

care atenuarea cadrului procedural ce trebuie respectat în tratarea cererilor de acordare a 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/108494/862718/file/17089r-integration-etrangers.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Adoption-du-Projet-de-Loi-Asile-et-Immigration-a-l-Assemblee-nationale
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-835166.pdf
http://www.statewatch.org/news/2018/apr/eu-5-ms-position-paper-publin.pdf
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protecției internaționale în circumstanțe dificile, reducerea duratei de responsabilitate pentru un 

solicitant de protecție internațională (la maxim doi ani, în loc de zece ani); consolidarea 

criteriilor privind minorii și extinderea definiției membrilor familiei; măsuri de solidaritate cu 

efect pozitiv imediat pentru statul membru al primei intrări; evitarea paralelismelor cu viitorul 

regulament privind Agenția pentru azil a UE; negocierea împreună a propunerilor cuprinse în 

sistemul comun european de azil. 

 

5. Aspecte privind poziția României  

5.1. Comunicări prezentate mai recent de Comisia Europeană în domeniul migrației, 

examinate de Camera Deputaților 

- O agendă europeană privind migrația COM(2015)240 (BPI-52/E);  

- Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-2020) COM(2015)285 

(BPI-62/E);  

- Comunicare privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene 

privind migrația COM(2016)85 (BPI-62/E);  

- Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației 

COM(2016)166 (BPI-115/E);  

- Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale 

de migrație COM(2016)197 (BPI-131/E);  

- Comunicare privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda 

europeană privind migrația COM(2016)385 (BPI-222/E); 

- Protecția copiilor migranți COM(2017)211 (BPI-208/E); Migrația pe ruta central-

mediteraneeană - Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești JOIN(2017)4 

(BPI-137/E); 

- Comunicare cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația COM(2017)558 (BPI-

476/E) 

 

5.2. Întrebări și interpelări adresate de deputați (2017 și 2018), relevante în domeniul 

migrației
15

 

- Întrebarea nr. 967A/29-05-2017 - Clarificări privind măsurile antiimigraţie de la granițele 

României; răspunsul Ministerului Afacerilor Externe 

- Întrebarea nr. 1415A/13-09-2017 - Fenomenul migrației; răspunsul Ministerului Afacerilor 

Interne 

- Interpelarea nr. 557B/13-09-2017 - Cotele obligatorii de migranți; răspunsul Ministerului 

Afacerilor Externe 

- Întrebarea nr. 1449A/18-09-2017 - Măsuri luate la nivelul Ministerului Justiției în situația 

actuală a creșterii numărului de migranți/solicitanți de statut de refugiat/solicitanți de azil în 

România; răspunsul Ministerului Justiției 

                                                            
15 În ordine cronologică. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=389
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=391
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=444
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=453
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=456
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=470
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=513
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=509
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=536
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=536
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=48459&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r967A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=49062&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r1415A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=49108&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r557B.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=49177&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r1449A.pdf
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- Interpelarea nr. 635B/19-09-2017 - România se confruntă cu valul imigraționist; răspunsul 

prim-ministrului 

- Întrebarea nr. 1507A/19-09-2017 - Situația migranților clandestini care ajung în România; 

răspunsul Ministerului Afacerilor Interne 

- Întrebarea nr. 1818A/16-10-2017 - Problema imigranților; răspunsul Ministerului Afacerilor 

Externe 

- Întrebarea nr. 2026A/30-10-2017 - Fenomenul migrației în România; răspunsul Ministerului 

Afacerilor Interne 

- Întrebarea nr. 2358A/21-11-2017 - Problema imigranților; răspunsul Ministerului Afacerilor 

Interne 

- Întrebarea nr. 2632A/13-12-2017 - Situația migranților clandestini care ajung în România; 

răspunsul Ministerului Afacerilor Interne 

- Întrebarea nr. 3248A/06-03-2018 - Situația imigranților ilegali în atenția partenerilor europeni; 

răspunsul Ministerului Afacerilor Interne 

- Interpelarea nr. 1515B/17-04-2018 - Clarificări cu privire la situația imigranților ilegali în 

atenția partenerilor europeni - Studiu de caz Timișoara 

 

6. Alte resurse utile din internet (ordine cronologică) 

► Parlamentul European – Addressing migration in the European Union. Compendium of 

briefings by the European Parliamentary Research Service (februarie 2017) 

► Consiliul UE – Reformarea sistemului european comun de azil și relocarea. Raport privind 

progresele înregistrate – doc. nr. 15057/1/17 REV 1 (6 decembrie 2017) 

► Parlamentul European – Migration – Ten Issues To Watch In 2018 (ianuarie 2018) 

► Consiliul UE – Găsirea de soluții la presiunile exercitate de migrație (notă; martie 2018) 

► Parlamentul European – „Legislative train schedule” - Theme towards a new policy on 

migration (aprilie 2018) 

 

 

Constantin Mihai Banu 

                                                                                                                8 mai 2018 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=49219&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r635B.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=49263&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r1507A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=49650&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r1818A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=49857&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r2026A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=50410&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r2358A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=50749&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2017/r2632A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=51610&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2018/r3248A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=52389&idl=1
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Migration_Compendium_2017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Migration_Compendium_2017.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15057-2017-REV-1/ro/pdf
https://epthinktank.eu/2018/01/10/migration-ten-issues-to-watch-in-2018/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration

