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Vom face Uniunea Europeană mai puternică și mai rezilientă, prin și mai multă unitate și 

solidaritate între noi și prin respectarea normelor comune. (...) [N]e angajăm să acționăm în 

direcția următoarelor obiective: [o] Europă sigură și securizată: o Uniune în care toți 

cetățenii se simt în siguranță și se pot deplasa liber, în care frontierele noastre externe sunt 

securizate, cu o politică în domeniul migrației eficientă, responsabilă și durabilă, cu 

respectarea normelor internaționale. 

(Declarația de la Roma, 27 martie 2017) 

 

Migrația trebuie să rămână pe radarul nostru. Europa nu este și nu trebuie să devină 

niciodată o fortăreață. Europa este și trebuie să rămână continentul solidarității unde se pot 

refugia cei care fug din calea persecuției. 

(Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017) 

 

În ceea ce privește migrația, mai avem încă de făcut eforturi importante și intense. Trebuie să 

ne consolidăm politica externă în materie de migrație, să ne îmbunătățim capacitatea pentru 

returnări și să ajungem la soluții durabile pentru o reformă a sistemului de azil. 

(Donald Tusk, 21 septembrie 2017) 

 

Provocarea pe care o reprezintă criza refugiaților și a migrației a impus un răspuns rapid și 

hotărât din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre. Grație măsurilor întreprinse, au 

fost salvate peste 620 000 de vieți în Marea Mediterană
1
, s-a acordat mai mult 

ajutor umanitar
2
, au fost intensificate măsurile pentru abordarea cauzelor profunde ale 

migrației și s-a asigurat o mai bună gestionare a frontierelor noastre externe. Măsurile au 

contribuit, de asemenea, la reducerea numărului de treceri neregulamentare: numărul 

persoanelor care au ajuns în Grecia a scăzut de la aproximativ 177 000 în 2016 la circa 35 000 

în 2017, iar în Italia au sosit cu 30 % mai puține persoane decât în aceeași perioadă a anului 

2016. Cu ajutorul mecanismului european de relocare, au fost deschise noi rute de migrație 

legale și controlate pentru aproximativ 26 000 de persoane. 

Însă, încă de la început, a fost clar că principala provocare este de a crea un sistem mai robust 

și mai sigur, care să fie funcțional pe termen lung. 

Dinamica migrației într-o lume din ce în ce mai interconectată este un fenomen care va dura; 

demografia din UE și din vecinătatea sa indică faptul că aceasta este o provocare pe termen 

lung
3
. În acest context, politica în materie de migrație trebuie gestionată în mod eficace, pe 

potriva importanței pe care cetățenii i-o acordă. 

Dezbaterea tematică privind dimensiunea internă și externă a migrației, care urmează să aibă 

loc în cadrul Agendei liderilor cu ocazia Consiliului European din decembrie, oferă o 

                                                            
1 Date privind operațiunile de salvare din Italia și Grecia, operațiunile Triton și Poseidon ale Agenției Europene 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și operațiunea Sophia. Proiectul „Migranții dispăruți” al 

Organizației Internaționale pentru Migrație (http://missingmigrants.iom.int/) indică 3 020 de decese în Marea 
Mediterană în 2017 (până la 27 noiembrie); acestea sunt cele mai mici cifre din ultimii doi ani (față de 3 785 în 
2015 și 5 143 în 2016), însă pierderile de vieți omenești ar trebui reduse la zero. 

2 De exemplu, prin intermediul Instrumentului de sprijin de urgență, în medie 32 500 de refugiați și de migranți 

primesc lunar un ajutor în numerar prin programul de asistență în numerar. În Turcia, Plasa de siguranță socială 

de urgență – unul dintre proiectele Instrumentului UE pentru refugiații din Turcia – are în prezent 1,1 milioane 

de beneficiari. 
3 Se preconizează că populația Europei va scădea în 2050 în comparație cu situația actuală; în schimb, în multe 

țări din Africa și Asia continuă să se înregistreze o creștere semnificativă a populației [Organizația Națiunilor 

Unite, Departamentul pentru afaceri economice și sociale, Secția populație (2017). Perspectivele populației 

mondiale, Revizuirea din 2017 (World Population Prospects: The 2017 Revision. ESA/P/WP/248].  

http://missingmigrants.iom.int/
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oportunitate la cel mai înalt nivel politic de a da o orientare strategică privind principalele 

direcții de politică pentru viitor. 

Lecția ultimilor ani este că măsurile unilaterale nu au avut prea mult succes, că aplicare lor a 

fost mai costisitoare și că a existat riscul ca ele să submineze beneficiile Schengen. În luna 

septembrie, Comisia a făcut bilanțul rezultatelor Agendei europene privind migrația în 

perioada începând din 2015 și până în prezent
4
. Bilanțul a arătat că, în ciuda unor dificultăți 

succesive, o abordare comună a reușit să stabilizeze o situație deosebit de instabilă prin 

punerea progresivă în comun a resurselor și prin eforturi coordonate care au urmărit un 

obiectiv comun. Totodată, bilanțul a subliniat necesitatea unei abordări cuprinzătoare, care să 

utilizeze pe deplin întreaga gamă de instrumente de care dispune UE, combinând cadrul 

juridic al UE, pârghiile sale politice și bugetul UE pentru a produce rezultate. Bilanțul a 

evidențiat și deficiențele în gestionarea momentelor de vârf ale presiunii migratorii în lipsa 

unei pregătiri adecvate, a unor sisteme de schimb de informații, a unor capacități operaționale 

de reacție rapidă și a unor instrumente flexibile de finanțare la nivelul UE. 

A sosit momentul să găsim soluții pentru a trece de la o abordare ad-hoc, bazată pe 

gestionarea crizelor, către un cadru stabil în materie de azil, rezistent la provocările viitoare, 

care să se înscrie într-o politică a UE pe deplin integrată în materie de migrație. Privind în 

perspectivă, este imperios ca sistemul european comun de azil să fie reformat pentru a-și 

putea îndeplini în mod adecvat scopul. 

Consolidându-și acțiunile existente și convenind asupra unui mod de a combina solidaritatea 

și repartizarea echitabilă a responsabilității, UE va putea demonstra că a creat un cadru solid 

de gestionare a azilului și a migrației, care să inspire încredere reciprocă și încredere în viitor. 

 

1. DIMENSIUNEA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ: O ABORDARE CUPRINZĂTOARE  

Pentru a răspunde la cea mai dificilă situație în materie de migrație de după cel de Al Doilea 

Război Mondial, începând din 2015, Uniunea Europeană a întreprins acțiuni pe mai multe 

fronturi. S-a conturat treptat o nouă abordare în ceea ce privește gestionarea migrației. 

Aceasta se bazează pe combinarea unei serii de instrumente de politică internă și externă. 

Doi ani mai târziu, una din lecțiile învățate este că doar o abordare cuprinzătoare poate 

funcționa cum se cuvine. Nu este suficient să ne concentrăm doar asupra dimensiunii interne 

și să furnizăm sprijin statelor membre, după cum o politică externă în domeniul migrației nu 

ar rezolva, de una singură, problema migrației pentru Europa. 

 

UE a luat măsuri importante pentru a sprijini statele membre cele mai expuse fluxului 

excepțional de mare de refugiați și de migranți, în special Grecia și Italia. În hotspoturile 

create, administrațiile și serviciile naționale au lucrat împreună cu experți din agențiile UE și 

au asigurat astfel o gestionare mai eficientă a frontierelor externe. Statele membre și-au 

exprimat solidaritatea și prin intermediul mecanismului de transfer. După o etapă de lansare 

dificilă, programul de transfer a permis transferul a 32 366 de persoane din Grecia și Italia în 

alte state membre ale UE, dovedindu-se a fi un instrument valoros pentru a ajuta persoanele 

care au nevoie de protecție internațională și a reduce presiunea asupra sistemelor de azil ale 

celor două țări. Grecia și Italia, precum și alte state membre, au primit sprijin specific și sub 

formă de asistență financiară. Cu ajutorul Instrumentului de sprijin de urgență, care a 

mobilizat peste 440 de milioane EUR pentru a face față fluxului de refugiați în Grecia, UE a 

introdus un nou instrument pentru a răspunde urgențelor umanitare de pe teritoriul său. 

                                                            
4 A se vedea Comunicarea cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația, COM(2017) 558, 

27.9.2017. 
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Operaționalizarea poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, structură nou 

creată, asupra cărei s-a convenit într-un timp record, pe baza propunerii Comisiei
5
, a oferit 

încă un instrument solid pentru a întări controlul la frontiera externă și a oferi asistență rapidă 

statelor membre expuse unor serioase presiuni migratorii. În acest mod, Agenția sprijină 

statele membre să își îndeplinească responsabilitatea primară de control al frontierelor 

externe, dedicând acestei sarcini 100 000 de agenți ai poliției de frontieră și ai gărzii de 

coastă. Agenția funcționează împreună cu statele membre și pentru acestea: viteza și 

eficacitatea operațiunilor sale depind de angajamentul Consiliului de administrație și al 

fiecăruia dintre reprezentanții statelor membre din cadrul său, precum și de orientarea oferită 

de aceștia. Angajamentul și orientarea respective sunt esențiale pentru a valorifica beneficiile 

reprezentate de încrederea reciprocă între statele membre și o securitate sporită. 

 

În același timp, eficacitatea sprijinului acordat de UE statelor membre care s-au confruntat cu 

cele mai mari presiuni migratorii a fost întărită prin eforturile simultane de a colabora cu țări 

terțe partenere. Sprijinul acordat de UE a ajutat Grecia să facă față numărului mare de 

refugiați care intră în țară. Gestionarea comună a migrației prin Declarația UE-Turcia a 

condus la reducerea numărului de traversări periculoase ale Mării Egee și la diminuarea 

semnificativă a presiunii migratorii. Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia a contribuit 

în mare măsură la stabilitatea în rândul amplei populații de refugiați din Turcia, sprijinind 

această țară să furnizeze refugiaților condiții de trai de bază, educație și servicii de sănătate. 

Paza de coastă și serviciile de migrație au colaborat din ce în ce mai strâns, atât la nivelul 

operațiilor, cât și pentru consolidarea capacităților. Poliția și serviciile de asigurare a 

respectării legii elaborează noi abordări, într-un efort comun de a combate rețelele de 

introducere ilegală de persoane. 

 

De asemenea, Italia a beneficiat de sprijin pentru a face față numărului mare de migranți și 

refugiați ajunși pe teritoriul său, conform Declarației din Malta din 3 februarie 2017
6
. 

Împreună cu Italia, UE a luat măsuri, în cooperare strânsă cu autoritățile libiene și în 

parteneriat cu Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, cu 

Organizația Internațională pentru Migrație și cu alte agenții ale ONU, pentru a stabiliza 

fluxurile de migrație neregulamentară pe ruta central-mediteraneeană și pentru a îmbunătăți 

protecția și asistența acordată refugiaților și migranților blocați pe această rută. Proiectele 

finanțate de UE vor oferi asistență și protecție unui număr de peste 64 500 de persoane aflate 

în centre de cazare, la puncte de debarcare sau în comunități-gazdă din Libia. De asemenea, 

UE a intervenit în aval pe lângă alte țări africane în cadrul de parteneriat convenit în 

luna iunie 2016. În Cornul Africii, proiectele finanțate de UE în curs de desfășurare vor crea 

peste 44 000 de locuri de muncă în Etiopia, Kenya și Somalia, finanțând în mod direct alte 

30 000 de locuri de muncă în Sudanul de Sud. Proiectele sprijină furnizarea serviciilor sociale 

de bază pentru peste 2,3 milioane de beneficiari. În Africa de Vest și Sahel, acțiunile în curs 

de desfășurare vizează crearea a 114 000 de locuri de muncă și susținerea a aproape 10 000 de 

microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. Cu sprijinul UE, Nigerul a intensificat 

combaterea introducerii ilegale de migranți pe una dintre rutele principale spre Libia. Țări 

                                                            
5 Regulamentul privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european a fost propus de Comisia 

Europeană la 15 decembrie 2015, iar Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic referitor la 

regulament la 22 iunie 2016. Acesta a fost adoptat oficial la 14 septembrie 2016, la numai nouă luni după ce a 

fost propus. Regulamentul a intrat în vigoare la 6 octombrie 2016. Rezervele pentru reacție rapidă și cele pentru 

returnare au devenit operaționale la 7 decembrie 2016 și, respectiv, la 7 ianuarie 2017. 
6 Declarația din Malta a membrilor Consiliului European privind aspectele externe ale migrației: abordarea rutei 

central-mediteraneene. 
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precum Bangladeshul au convenit cu UE un set de măsuri practice pentru a îmbunătăți 

procesul de returnare a cetățenilor care nu au drept de ședere în UE. 

 

În mod global, lansarea primului mecanism de relocare la nivelul UE în iulie 2015 a contribuit 

la atenuarea presiunii exercitate de migrația neregulamentară și a oferit căi legale persoanelor 

care au nevoie de protecție internațională. De la lansarea acestui mecanism și a celui instituit 

prin Declarația UE-Turcia, aproape 26 000 de persoane au fost relocate în cadrul acestora. O 

nouă țintă, mai ambițioasă, de a reloca 50 000 de persoane, stabilită de președintele Juncker în 

luna septembrie a acestui an, este realizabilă. 

 

Politica de returnare este un alt exemplu elocvent al necesității unei abordări cuprinzătoare și 

al beneficiilor unei astfel de abordări. Au fost luate măsuri pentru a consolida dimensiunea 

europeană a politicii de returnare și a contribui astfel la eforturile necesare pentru a coordona 

mai bine sistemele naționale de returnare și a le spori eficacitatea. Crearea unei mai mari 

sinergii între procedurile de returnare și de azil ar putea avea un rol esențial în creșterea 

eficacității politicii de returnare și în urmărirea impactului acesteia, printr-o monitorizare 

constantă și prin schimbul de date la zi cu UE. O mai bună integrare a capacității de sprijin a 

Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate îmbunătăți, de 

asemenea, eficacitatea returnării. În același timp, sistemele naționale vor fi mai dispuse să își 

îmbunătățească performanța dacă se menține dinamica adoptării unor acorduri de readmisie 

funcționale sau a unor modalități practice cu principalele țări de origine și de tranzit. 

 

2. ÎNREGISTRAREA DE PROGRESE PE TOATE FRONTURILE 

Diferiții piloni ai abordării cuprinzătoare a UE nu sunt doar interconectați; succesul lor 

depinde în mare măsură de menținerea dinamicii acțiunii pe toate fronturile. Măsurile 

întreprinse pentru a aborda problema migrației cu țările terțe, a construi o protecție solidă a 

frontierelor externe ale UE sau a pune în practică solidaritatea și responsabilitatea în interiorul 

UE sunt toate măsuri aflate în lucru. În toate domeniile, rămân multe de făcut pentru a 

consolida rezultatele obținute și a elimina lacunele. 

 

UE trebuie să continue acțiunile actuale pentru a reduce și mai mult numărul călătoriilor 

neregulamentare și periculoase. În unele cazuri, aceasta înseamnă continuarea inițiativelor de 

succes, în altele, realizarea planurilor existente, cum ar fi operaționalizarea deplină a poliției 

de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european și îndeplinirea angajamentelor în materie de 

relocare. Aceasta înseamnă, de asemenea, menținerea sprijinului UE pentru statele membre 

care se confruntă cu cea mai mare presiune migratorie. 

 

Munca investită în crearea unor mecanisme operaționale a permis UE să gestioneze criza în 

mod eficace și trebuie dusă mai departe; în caz contrar, progresele realizate până acum vor fi 

puse în pericol. Lecțiile învățate ar trebui utilizate pentru a rafina instrumentele menite să 

asigure viitoarea noastră capacitate de reacție, inclusiv pentru a găsi soluții structurale pentru 

sistemul nostru de migrație. Este la fel de important ca statele membre să dispună de 

capacitatea administrativă necesară pentru a pune în mod eficient în aplicare cadrul juridic, 

operațional și financiar reformat. În toate aceste eforturi, unitatea manifestată între UE și 

statele sale membre este cea mai bună garanție pentru a obține abordarea integrată și 

cuprinzătoare de care avem nevoie pentru a reuși. 
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3. DE LA GESTIONAREA CRIZEI LA UN CADRU STABIL ÎN MATERIE DE 

AZIL, REZISTENT LA PROVOCĂRILE VIITOARE 

Pachetul integrat pentru un sistem durabil de azil 

În lunile mai și iulie 2016, Comisia a propus reformarea sistemului european comun de azil. 

Aceasta a prezentat un pachet de instrumente menite să consolideze și să adapteze politica UE 

în materie de azil la provocările actuale.  

Reforma sistemului existent este necesară pentru a ne asigura că suntem capabili să acordăm 

rapid protecție persoanelor care au nevoie de ea și să procedăm la returnări în celelalte cazuri; 

reforma este necesară, totodată, pentru abordarea riscului de deplasări secundare și 

combaterea abuzurilor care subminează încrederea și buna funcționare a spațiului Schengen. 

Reforma va contribui, de asemenea, la realizarea unei mai mari convergențe în sistemul de 

azil al UE, astfel încât solicitanții să beneficieze de un tratament egal și echitabil în întreaga 

UE. Într-un sistem european comun de azil, ratele de recunoaștere a solicitanților cu aceeași 

naționalitate nu ar trebui să difere atât de mult între statele membre, așa cum se întâmplă în 

prezent. De exemplu, în cazul resortisanților afgani, recunoașterea variază între 0 % și 98 % 

între statele membre
7
. De asemenea, este necesar să se asigure proceduri rapide și eficiente. În 

prezent, procedurile de azil pot dura câteva luni în unele state membre și câțiva ani în altele. 

Prin rezolvarea acestor aspecte, Uniunea va elimina totodată factorii de încurajare a 

introducerii de cereri multiple de azil și factorii de atracție către UE. 

Propunerile Comisiei de reformare a Regulamentului Dublin, a Regulamentului privind 

condițiile de acordare a protecției, a Regulamentului privind procedurile de azil și a Directivei 

privind condițiile de primire deschid calea către un sistem mai bine pregătit să facă față unei 

eventuale sosiri la frontierele externe a unui număr mare de persoane care au nevoie de 

protecție internațională și către mecanisme care pot asigura solidaritatea printr-o 

responsabilitate partajată în ceea ce privește gestionarea perioadelor de vârf ale sosirilor 

solicitanților de azil. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european a facilitat 

sprijinirea statelor membre în protejarea frontierelor externe; după acest model, Comisia a 

propus transformarea Biroului European de Sprijin pentru Azil într-o veritabilă agenție a 

Uniunii Europene pentru azil, oferind astfel statelor membre sprijin la un nou nivel în 

gestionarea azilului. 

În plus, Comisia a propus un Cadru de relocare al Uniunii, pentru a asigura căi legale și sigure 

către Europa pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională, și o bază 

consolidată de amprente digitale Eurodac, pentru a intensifica lupta împotriva migrației 

neregulamentare. 

Toate aceste propuneri de reformă sunt în prezent examinate de Parlamentul European și de 

Consiliu și au fost identificate de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie ca fiind 

priorități în cadrul Declarației comune din 2016
8
. La un an și jumătate după prezentarea 

propunerilor, acestea se află în diferite etape ale procesului legislativ. Unele sunt aproape de 

adoptare, cum ar fi propunerea privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și propunerea 

de reformă a Eurodac. Altele, și anume propunerea privind Cadrul de relocare al Uniunii, 

Regulamentul privind condițiile de acordare a protecției și Directiva privind condițiile de 

primire, avansează. Pe de altă parte, sunt necesare, în continuare, eforturi considerabile cu 

                                                            
7 Sursă: Raportul anual EASO pentru 2016. Deși pot fi influențate și de factori obiectivi, diferențele între ratele 

de recunoaștere sunt totuși semnificative. 
8 Declarația comună a președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene privind 

prioritățile legislative ale UE pentru 2017, 13.12.2016. 
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privire la propunerea de Regulament privind procedurile de azil și, ca piatră de temelie, 

propunerea de revizuire a Regulamentului Dublin. În acest context, ar trebui să se înregistreze 

progrese privind conceptul UE de țară terță sigură, luând în considerare concluziile 

Consiliului European din luna iunie. 

Elementele principale ale pachetului de reformă constituie un set de măsuri interdependente și 

unite, care vizează o armonizare semnificativă, pe măsura provocărilor. Elementele respective 

trebuie văzute ca un tot unitar și ar trebui adoptate sub formă de pachet, chiar dacă munca 

tehnică pe marginea lor poate progresa în ritmuri diferite. Cu toate acestea, întrucât este 

important să se pună deja bazele operaționale principale care să permită apoi implementarea 

mai rapidă a întregii reforme, ar fi util ca propunerile privind Agenția Uniunii Europene 

pentru Azil și Eurodac să fie adoptate fără să se mai aștepte convenirea celorlalte elemente 

principale. Eventualele modificări legate de restul pachetului ar putea fi integrate ulterior. 

Solidaritatea și responsabilitatea ca elemente esențiale ale pachetului integrat 

Un cadru stabil în materie de azil, rezistent la provocările viitoare, trebuie construit pe baze 

solide și valori clare: o abordare mai eficace și mai echitabilă, bazată pe solidaritate și 

responsabilitate. Importanța acestor principii este reflectată în tratate, care prevăd: Politicile 

Uniunii menționate la prezentul capitol [Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil 

și imigrarea] și punerea în aplicare a acestora sunt reglementate de principiul solidarității și 

al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar. Ori de 

câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol cuprind măsuri 

adecvate pentru aplicarea acestui principiu
9
. 

Răspunsul oferit de UE până în prezent s-a bazat pe aceste principii fundamentale. Din punct 

de vedere operațional, financiar și politic, UE a cooperat mai strâns cu statele membre care s-

au confruntat cu cele mai mari presiuni, pentru a le oferi asistență prin transfer și relocare, 

precum și prin sprijin operațional în materie de control al frontierelor și de azil, inclusiv cu 

ajutorul agențiilor UE. Această cooperare a atins eficacitatea maximă atunci când s-a 

înregistrat cea mai mare participare și când toate statele membre au și contribuit, dar au și 

beneficiat de pe urma cooperării. 

Trebuie ajuns la un acord privind modalitatea adecvată de a pune în echilibru principiile 

responsabilității și solidarității în cadrul reformei sistemului european comun de azil. Într-un 

sistem comun și un spațiu Schengen fără frontiere interne, cele două principii sunt 

indisociabile. Cooperarea consolidată este întotdeauna o soluție de ultimă instanță pentru a 

debloca orice impas, însă în acest domeniu nu reprezintă modalitatea de a organiza un 

mecanism de solidaritate și responsabilitate, la care toate statele membre ar trebui să participe. 

Dacă nu se reușește crearea unui astfel de mecanism, sistemul Schengen se va afla în 

continuare sub presiune. 

Dimpotrivă, pentru a găsi calea către un acord, ar trebui să se utilizeze ca punct de orientare 

lecțiile învățate și bunele practici desprinse în ultimii trei ani. Aspectul cel mai controversat 

din reforma Regulamentului Dublin este mecanismul de solidaritate și punerea acestuia în 

echilibru cu responsabilitatea. Acest mecanism poate fi conceput în diverse moduri. Mai întâi, 

Comisia a prezentat o propunere privind un cadru permanent pentru un mecanism de transfer 

în caz de criză. Apoi, în luna mai 2016, Comisia a prezentat o abordare mai cuprinzătoare și 

mai previzibilă, integrând în Regulamentul Dublin un mecanism de repartizare corectiv, care 

ar fi declanșat automat în anumite circumstanțe. Pe baza acestei propuneri, Președinția 

                                                            
9 A se vedea articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
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slovacă, malteză și estonă ale Consiliului au lucrat în sensul unei abordări în etape. 

Parlamentul European propune un sistem obligatoriu de transfer, care s-ar aplica în mod 

general, independent de presiunea migratorie. Ținând seama de aceste poziții, calea de urmat 

ar putea fi adoptarea unei abordări în care componenta de transfer obligatoriu s-ar aplica în 

situațiile de criză gravă, în timp ce în situații mai puțin problematice, transferurile s-ar baza pe 

angajamente voluntare din partea statelor membre. În acele situații, solidaritatea ar lua diferite 

forme, bazate atât pe dimensiunea internă, cât și pe cea externă a unei politici cuprinzătoare și 

integrate în materie de migrație. În acest spirit, în discursul din 2017 privind starea Uniunii, 

președintele Juncker a recunoscut că va fi necesar un compromis pentru a realiza obiectivele 

acestei reforme, iar rezultatul final va fi cel potrivit pentru Uniune și echitabil pentru toate 

statele sale membre. 

4. DIMENSIUNEA EXTERNĂ  

UE a pus treptat în aplicare o veritabilă politică externă în domeniul migrației, care 

completează și consolidează dimensiunea internă. Aceasta a contribuit la reducerea numărului 

de călătorii periculoase și la salvarea vieților migranților, ridicând la un nou nivel sprijinul UE 

pentru combaterea cauzelor profunde ale mișcărilor de populație și asigurând protecția 

refugiaților și a migranților. Întrucât presiunea migratorie asupra Europei va rămâne o 

provocare și în anii următorii, nu există alternative la consolidarea dimensiunii externe a 

migrației. 

Pe ruta est-mediteraneeană este necesar să se asigure permanent punerea deplină în aplicare a 

Declarației UE-Turcia. Statele membre au convenit deja prin Declarația UE-Turcia să 

mobilizeze, la scurt timp după contractarea resurselor disponibile în prezent, suma 

suplimentară de 3 miliarde EUR pentru Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia, celelalte 

condiții stabilite în Declarația UE-Turcia fiind îndeplinite. Acest angajament ar trebui să 

urmeze modelul repartizării eforturilor între budgetul UE și bugetele naționale, convenit în 

2016
10

. Ritmul relocărilor din Turcia ar trebui menținut. Operaționalizarea sistemului de 

admisie umanitară pe bază de voluntariat va contribui, de asemenea, la asigurarea unor căi 

legale pentru refugiații sirieni din Turcia. O atenție deosebită ar trebui acordată Balcanilor de 

Vest, continuând sprijinul UE pentru țările situate de-a lungul rutei și manifestând vigilență 

față de deplasările secundare. 

De asemenea, este necesar să se intensifice eforturile dedicate rutei central-mediteraneene și 

să se înregistreze progrese cu privire la toate aspectele strategiei stabilite în Declarația din 

Malta și în Planul de acțiune privind zona centrală a Mării Mediterane. UE și statele membre, 

în cooperare cu autoritățile libiene, cu Uniunea Africană, cu Organizația Internațională pentru 

Migrație, cu Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și cu alte 

agenții ale ONU, va lua urgent măsuri mai energice pentru a asigura protecția migranților și a 

refugiaților în această țară, cu respectarea deplină a drepturilor omului, și pentru a pune capăt 

violenței și abuzurilor comise de rețelele infracționale. În acest scop, UE a înființat, împreună 

cu Uniunea Africană și cu Organizația Națiunilor Unite, un Grup operativ pentru a salva și a 

proteja viețile migranților și ale refugiaților de-a lungul rutelor și în special în Libia, după 

cum s-a anunțat la Abidjan, la 29 noiembrie 2017. Acest lucru va permite accelerarea 

programului Organizației Internaționale pentru Migrație pentru returnările voluntare asistate 

din Libia către țările de origine, finanțând 15 000 de returnări suplimentare până în februarie 

2018. După înființarea la Tripoli a „centrului de tranzit și plecări” pentru persoanele care au 

                                                            
10  Acordul convenit la 3 februarie 2016 între cele 28 de state membre și Comisie: 1 miliard EUR urmează să fie 

finanțat de la bugetul UE, iar 2 miliarde EUR din contribuțiile aduse de statele membre conform cotei lor din 

venitul național brut al UE. 
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nevoie de protecție internațională, UE și statele membre ar trebui să sprijine relocările din 

Libia efectuate prin Mecanismul de tranzit de urgență al Înaltului Comisar al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Refugiați, astfel încât până în februarie 2018 să se efectueze cel puțin 

1 000 de relocări. Destrămarea modelului economic al persoanelor care introduc ilegal 

migranți rămâne o prioritate. În acest context, UE ar trebui să sprijine noi proiecte pentru 

crearea de locuri de muncă și dezvoltarea socioeconomică pe plan local, în special în 

municipalitățile din Libia și Niger. 

Tendințele schimbătoare ale fluxurilor migratorii necesită o vigilență continuă: de exemplu, 

numărul total de sosiri în Spania pe ruta vest-mediteraneeană/atlantică a fost de peste 25 500 

în 2017, ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 105 % față de aceeași perioadă din 2016. 

Cooperarea cu Marocul și cu alte țări relevante situate de-a lungul acestei rute va fi crucială. 

Aceste obiective nu pot fi atinse fără sprijin financiar suplimentar. În acest context, 

alimentarea componentei pentru Africa de Nord a Fondului fiduciar al UE este esențială. Deși, 

după ultimul Consiliu European, unele state membre și-au asumat angajamente suplimentare, 

este necesar ca toate statele membre să contribuie în mod echitabil la acoperirea deficitului de 

finanțare de 340 milioane EUR, din care 110 milioane EUR sunt necesare pentru nevoi 

imediate. 

În afară de Africa de Nord, Fondul fiduciar al UE sprijină proiecte, inclusiv pentru securitate 

alimentară, crearea de locuri de muncă pentru tineret și mai buna gestionare a migrației, în 

21 de țări din Africa Subsahariană și de Est, prin componenta pentru regiunea Sahel și lacul 

Ciad și cea pentru Cornul Africii. Au fost deja contractate 1,2 miliarde EUR pentru 178 de 

contracte, inclusiv pentru proiecte finanțate din mai multe componente. Resursele disponibile 

ajung la limită. Este necesar să se asigure orientarea optimă și utilizarea eficientă a acestora în 

ultimii ani de operare ai Fondului, examinând, în același timp, posibilitatea ca statele membre 

să-și asume noi angajamente, în special ținând seama de necesitatea de a pune în practică 

rezultatele obținute la Summitul Uniunea Africană-Uniunea Europeană, desfășurat în perioada 

29-30 noiembrie 2017.  

UE și statele sale membre ar trebui să utilizeze la maximum pârghiile de care dispun, cum ar 

fi politica în materie de vize și alte politici, pentru a încheia acorduri de readmisie sau 

aranjamente practice cu țările de origine și de tranzit. 

În viitor, ar trebui menținut un puternic accent pe combaterea cauzelor profunde ale migrației, 

prin cooperarea pentru dezvoltare, inclusiv prin sprijinul pentru componentele digitale, prin 

acțiuni specifice sprijinite de Fondul fiduciar al UE și prin intensificarea investițiilor private 

prin intermediul Planului de investiții externe, precum și pe elaborarea de pachete legislative 

pentru migrația legală, pe care se pot sprijini parteneriatele noastre.  

Summitul Uniunea Africană-UE a confirmat că există potențial pentru un parteneriat mai 

puternic și mai amplu între cele două continente, axat pe tineret și dezvoltare. Întrucât 

migrația este o provocare globală, UE și Africa vor contribui, de asemenea, în mod activ la 

conturarea viitoarelor Pacte globale ale ONU privind migrația. 

5. FINANȚAREA DEDICATĂ MIGRAȚIEI: RESURSE ADECVATE, 

INSTRUMENTE FLEXIBILE  

Pentru gestionarea migrației sunt necesare investiții majore. În 2011, când a fost elaborată 

actuala generație de instrumente de finanțare ale UE, migrația avea un nivel de prioritate mult 

mai scăzut decât în prezent. De la începutul crizei, fondurile disponibile programate inițial 
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pentru migrație au fost majorate cu 74,6 % (6 miliarde EUR) până în 2020, pentru a sprijini 

intervențiile efectuate în toate statele membre. S-a dovedit că sprijinul de la bugetul UE a fost 

necesar pentru a ajuta statele membre aflate sub cea mai mare presiune să răspundă noilor 

nevoi de control la frontieră, să gestioneze hotspoturile și să asigure sprijinul umanitar necesar 

pentru refugiați și migranți, inclusiv adăpost și îngrijire medicală. Experții și echipamentele 

puse la dispoziție prin Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, 

Europol și Biroul European de Sprijin pentru Azil au consolidat capacitatea de acțiune a 

statelor membre. Finanțarea din partea UE pentru relocarea în statele membre a persoanelor 

care au nevoie de protecție a deschis mai multe căi legale care permit migranților să ajungă în 

Europa în condiții de siguranță. Aceste nevoi vor persista în viitor. 

În anii următori vor fi necesare instrumente bine concepute, flexibile și optimizate pentru a 

răspunde provocărilor legate de migrație. În trecut, normele rigide de programare a resurselor 

fie au constituit un obstacol în calea răspunsului rapid la solicitările statelor membre, fie au 

condus la recursul sistematic la finanțarea de urgență (limitată). Există și zone în care 

instrumentele de finanțare ale UE ar putea juca în viitor un rol mai accentuat; este vorba, de 

exemplu, de sprijinirea comunităților locale care primesc un număr mare de migranți sau de 

refugiați, facilitând astfel integrarea și soluționând problemele sociale și de sănătate. 

Finanțarea este esențială pentru susținerea politicii externe a UE în domeniul migrației. În 

acest domeniu, au fost necesare instrumente ad-hoc pentru a răspunde noilor priorități, cum ar 

fi Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia, Fondul fiduciar de urgență al UE pentru 

Africa sau Fondul european pentru dezvoltare durabilă. Deși aceste instrumente au fost create 

și cu scopul de a combina resursele de la bugetul UE cu cele provenind de la statele membre, 

obținerea de fonduri naționale corespunzătoare s-a dovedit a fi dificilă. În viitor, ar trebui să 

se reflecteze și la modul de a garanta finanțarea dimensiunii externe a migrației, asigurând 

flexibilitatea, mobilizarea rapidă și utilizarea coordonată a resurselor interne și externe. 

Pentru elaborarea următorului cadru financiar multianual, ar trebui să se tragă învățămintele 

necesare din această experiență și, de asemenea, să se aibă în vedere provocările legate de 

migrație care vor apărea în viitor.  
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Foaie de parcurs pentru ajungerea, până în iunie 2018, la un acord asupra pachetului cuprinzător privind 

migrația 

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au realizat progrese în ceea ce privește dimensiunea internă și cea 

externă a politicii în domeniul migrației. Dar migrația reprezintă în continuare o provocare foarte importantă, iar 

presiunea migratorie rămâne foarte ridicată. Având în vedere angajamentul nostru comun de a ne întoarce la 

Schengen până în vara anului 2018 și de a trece la un sistem care să asigure reziliență în fața crizelor viitoare, 

Comisia invită liderii să convină asupra următoarelor elemente ale foii de parcurs, care le vor permite să aprobe 

un pachet cuprinzător până în iunie 2018. 

 Intensificarea eforturilor privind reforma Sistemului european comun de azil, astfel încât: 

 propunerile privind Agenția UE pentru Azil și Eurodac să fie adoptate până în martie 2018; 

 Parlamentul European și Consiliul să ajungă, până la sfârșitul lunii martie 2018, la un acord politic 

asupra Regulamentului privind condițiile de obținere a protecției internaționale; 

 Parlamentul European și Consiliul să ajungă, până în mai 2018, la un acord politic asupra Directivei 

privind condițiile de primire și a Cadrului de relocare al Uniunii; 

 Parlamentul European și Consiliul să convină, până în mai 2018, asupra unui mandat de negociere cu 

privire la Regulamentul privind procedurile de azil; 

 să se ajungă la un acord privind echilibrul corect dintre responsabilitate și solidaritate, parcurgând 

următoarele etape: 

 liniile generale ale acordului sunt definite până în aprilie 2018; 

 la reuniunea liderilor UE de la Sofia, din mai 2018, se ajunge la acordul privind echilibrul 

corect dintre responsabilitate și solidaritate, care este transpus rapid într-un mandat de 

negociere pentru Consiliu cu privire la Regulamentul Dublin; 

 la Consiliul European din iunie se ajunge la un acord politic asupra reformei globale a 

Sistemului european comun de azil. 

 Definitivarea unui sistem eficace de gestionare a frontierelor externe, în special prin asigurarea faptului 

că statele membre contribuie cu toate echipamentele și personalul necesar la rezervele pentru reacție rapidă 

ale poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, astfel încât acestea să fie pe deplin pregătite 

pentru desfășurarea pe teren până în martie 2018; 

 Instituirea, până în martie 2018, a unei capacități de returnare pe deplin operaționale a Agenției 

Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, astfel încât numărul de migranți returnați în 

cadrul operațiunilor organizate în cooperare cu Agenția să crească cu cel puțin 20 % față de aceeași perioadă 

a anului 2017 și cu 50 % până în iunie 2018. Pornind de la exemplele pozitive ale mecanismelor 

operaționale de readmisie stabilite recent cu țări terțe precum Bangladesh, ar trebui instituite, până în 

mai 2018, astfel de forme de mecanisme sau de acorduri de readmisie cu încă trei țări partenere; 

 Asigurarea deschiderii a suficiente căi legale de acces în Europa. Pentru acest lucru este necesar ca statele 

membre să-și ia angajamentul de a reloca din Libia, până în februarie 2018, cel puțin 50 000 de persoane 

care au nevoie de protecție, iar acest angajament să fie pus în aplicare în proporție de 50% până în octombrie 

2018, iar restul până în mai 2019, inclusiv prin intermediul Mecanismului de tranzit de urgență al Înaltului 

Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați. Lansarea, până în mai 2018, a primelor proiecte-

pilot de coordonare a ofertelor în materie de migrație economică legală pentru principalele țări partenere;  

 Ajungerea la un acord politic între Parlamentul European și Consiliu, până în iunie 2018, asupra Directivei 

privind cartea albastră referitoare la condițiile de intrare și de ședere pentru lucrătorii cu înaltă calificare 

care vin din țări terțe; 

 Obținerea de rezultate pe diferitele direcții de lucru ale politicii externe în domeniul migrației. Asigurarea 

punerii în aplicare, în mod integral și susținut, a Declarației UE-Turcia. Sprijinirea, în parteneriat cu 

autoritățile libiene, cu Uniunea Africană și cu Organizația Internațională pentru Migrație, a încă 15 000 de 

returnări voluntare asistate din Libia către țările de origine și, prin intermediul Mecanismului de tranzit de 

urgență al Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, a cel puțin 1 000 de relocări 

din Libia, până în februarie 2018. Toate statele membre ar trebui să contribuie la acoperirea, până în 

martie 2018, a deficitului de finanțare de 340 milioane EUR a componentei pentru Africa de Nord a 

Fondului fiduciar al UE; 

 Având în vedere concluziile Summitului UE-Uniunea Africană, sprijinirea activității Grupului operativ 

înființat de UE, Uniunea Africană și Organizația Națiunilor Unite, precum și consolidarea parteneriatului 

strategic cu Africa, inclusiv prin punerea rapidă în aplicare a tuturor componentelor Planului de investiții 

externe al UE. Primul val de proiecte susținute din Fondul european pentru dezvoltare durabilă ar trebui 
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adoptat până în mai 2018. 

Pentru a asigura progrese măsurabile în direcția diferitelor elemente ale acestei foi de parcurs, fiecare stat 

membru ar trebui să desemneze un „șerpaș” pentru migrație. 
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Apendicele 1 - Agenda europeană privind migrația: Situația actuală a 

principalelor propuneri  

 

 

 

PROGRESELE OBȚINUTE PÂNĂ ÎN PREZENT ÎN 
PRINCIPALELE DOSARE LEGISLATIVE, CONFORM 
STADIULUI ACESTORA 

 
 
 

 
Comisia 

Europeană 

 

 
 

Parlamentul 
European 

 

 
 

Consiliul 
Uniunii 
Europene 

 

 
Adoptată de 
Parlamentul 
European și 

Consiliu 

Propunere Descriere Stadiu 

Protecția internațională: 
măsuri provizorii în 
beneficiul Italiei și 
Greciei 

Această decizie stabilește pentru doi ani un mecanism 
temporar și excepțional de transfer din Italia și Grecia 
către alte state membre. 

 
 

Mai 2015 

   

Un model uniform de viză Acest regulament stabilește un nou model comun pentru 

autocolantul de viză, cu caracteristici de securitate 
moderne, pentru a preveni falsificarea. 

 
Iunie 2015 

   

Protecția internațională: 
măsuri provizorii în 
beneficiul Italiei, Greciei și 
Ungariei 

Această decizie stabilește măsuri provizorii în domeniul 
protecției internaționale în beneficiul Italiei și al 
Greciei, în vederea sprijinirii acestor țări pentru a face 
față mai bine unei situații de urgență, caracterizate de 
un aflux brusc de cetățeni din țări terțe. 

 

 
Septembrie 

2015 

   

Documentul european de 
călătorie 
eliberat pentru returnare 

Acest regulament stabilește un model uniform de 
document european de călătorie pentru returnarea 
cetățenilor din țări terțe aflați în situație de ședere 
ilegală  

 
Decembrie 

2015 

   

 

 

  

Comisia Europeană Parlamentul European Consiliul Uniunii Europene 

Propunerea a fost 
prezentată 

Mandatul de negociere a fost aprobat sau 
actul a fost adoptat 

Mandatul de negociere a fost aprobat sau 
actul a fost adoptat 

Propunerea urmează să fie 
prezentată 

Mandatul de negociere urmează să fie 
aprobat  

Mandatul de negociere urmează să fie 
aprobat 

9 

143 
23 

Din aceste 23 de inițiative, 9 au fost adoptate de 

Parlamentul European și de Consiliul Uniunii 

Europene. 

De la începutul 

mandatului Comisiei 

Juncker, Comisia 

Europeană a prezentat 

23 de inițiative 

legislative principale. 
Mai rămân încă 14 inițiative legislative ale 

Comisiei, pe care Parlamentul European și Consiliul 

trebuie să le adopte. 
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PROGRESELE OBȚINUTE PÂNĂ ÎN PREZENT ÎN 
PRINCIPALELE DOSARE LEGISLATIVE, CONFORM 
STADIULUI ACESTORA 

 
 
 

 
Comisia 

Europeană 

 

 
 

Parlamentul 
European 

 

 
 

Consiliul Uniunii 
Europene 

 

 
Adoptată de 
Parlamentul 
European și 

Consiliu 

Propunere Descriere Stadiu 

Întărirea controalelor 
prin consultarea bazelor 
de date relevante la 
frontierele externe 

Acest regulament introduce controale obligatorii 
sistematice, inclusiv asupra cetățenilor UE, efectuate prin 
consultarea bazelor de date relevante, la trecerea 
frontierelor externe ale UE. 

 

Decembrie 
2015 

   

Agenția Europeană 
pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de 
Coastă 

Acest regulament instituie Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă, pentru a asigura aplicarea 
în mod eficace a unor norme riguroase de gestionare a 
frontierelor comune, precum și pentru a furniza, dacă este 
necesar, sprijin operațional și capacități de intervenție, ca 
răspuns prompt la eventualele crize apărute la frontierele 
externe. 

 

 

Decembrie 
2015 

   

Sistemul de 
intrare/ieșire 
(frontierele 
inteligente) 

Sistemul de intrare/ieșire va înregistra intrarea și ieșirea 
cetățenilor din țări terțe și va ajuta la monitorizarea șederilor 
autorizate de scurtă durată în UE. Acesta va moderniza 
gestionarea frontierelor externe, îmbunătățind calitatea și 
eficiența controalelor, precum și detecția documentelor false 
și a fraudei de identitate.  

 

 

Aprilie 2016 

   

Azil: sistemul Dublin Această propunere urmărește crearea unui sistem mai 
echitabil, mai eficient și mai sustenabil de repartizare a 
cererilor de azil între statele membre. 

 
Mai 2016 

 

Noiembrie 
2017 

  

Agenția pentru Azil Această propunere va institui o veritabilă Agenție pentru 
Azil a Uniunii Europene, care va avea un mandat amplu și 
sarcini considerabil extinse, inclusiv capacitatea de a 
desfășura pe teren echipe de sprijin în materie de azil și de 
a furniza asistență operațională și tehnică.  

 

 

Mai 2016 

 

 

Decembrie 
2017 

 

 

Decembrie 
2017 

 

Azil: Eurodac Această propunere urmărește adaptarea și consolidarea 
sistemului Eurodac, cu scopul de a facilita returnările și a 
contribui la combaterea migrației neregulamentare.  

 
Mai 2016 

 

Iunie 
2017 

 

Iunie 
2017 

 

Intrarea și șederea 
cetățenilor din țări terțe 
cu scopul de a ocupa 
locuri de muncă 
înalt calificate („cartea 

albastră”) 

Această propunere privind migrația legală, cunoscută și sub 
denumirea de  
„sistemul cărții albastre”, a fost înaintată de Comisie la 
mijlocul anului 2016. 

 

 

Iunie 2016 

 
Iulie 
2017 

 
Iulie 
2017 

 

Un model uniform 
pentru permisele de 
ședere 

Acest regulament îmbunătățește prin modernizare 
caracteristicile de securitate ale permiselor de ședere. 

 

Iunie 2016 
   

Condițiile de primire Această propunere va armoniza condițiile de primire în 
întreaga UE. 

 

Iulie 2016 
Mai 
2017 

Noiembrie 
2017 

 

Condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească 

solicitanții de azil  

Această propunere va armoniza standardele de protecție 
din UE și va pune capăt deplasărilor secundare și 
introducerii de cereri multiple de azil.  

 

Iulie 2016 

 

Iulie 
2017 

 

Iulie 
2017 

 

Procedura de azil Această propunere va reduce diferențele dintre ratele de 
recunoaștere, va descuraja deplasările secundare și va 
asigura garanții procedurale comune eficace pentru 
solicitanții de azil. 

 
Iulie 2016 

   

Cadrul de relocare al 
Uniunii 

Această propunere privind modalitățile de relocare de către 
UE a refugiaților cărora li s-a recunoscut acest statut 
proveniți din afara teritoriului său, de exemplu din taberele 
de refugiați, a fost înaintată de Comisie în luna iulie a 
anului trecut. 

 

 

Iulie 2016 

 

Octombrie 
2017 

 

Noiembrie 
2017 

 

 

  

Comisia Europeană Parlamentul European Consiliul Uniunii Europene 

Propunerea a fost 
prezentată 

Mandatul de negociere a fost aprobat sau 
actul a fost adoptat 

Mandatul de negociere a fost aprobat sau 
actul a fost adoptat 

Propunerea urmează să fie 
prezentată 

Mandatul de negociere urmează să fie 
aprobat 

Mandatul de negociere urmează să fie 
aprobat 



 

14 

 

  
 
 

 
Comisia 

Europeană 

 

 

 

 

 

Parlamentul 
European 

 

 

 

 

 

Consiliul Uniunii 
Europene 

 

 

Adoptată de 
Parlamentul 
European și 

Consiliu 

Propunere Descriere  Stadiu 

Planul de investiții 
externe/ Fondul european 
pentru dezvoltare durabilă 

Colegiuitorii au reușit să ajungă în luna iunie la un 
acord politic rapid asupra acestei propuneri, la mai 
puțin de un an de la prezentarea sa de către 
Comisie, în septembrie 2016. 
Scopul propunerii este de a utiliza fondurile UE pentru 
a atrage investiții private în domeniul dezvoltării în 
Africa și în alte părții din vecinătatea UE. 

 

 
Septembrie 

2016 

  

Sistemul european de 
informații  
și de autorizare privind 
călătoriile 

Această propunere va crea un sistem automatizat 
pentru verificarea înainte de călătorie, în scopuri de 
securitate și de combatere a migrației 
neregulamentare, a cetățenilor din țări terțe scutiți de 
obligația de a deține viză. Datorită sistemului, statele 
membre vor dispune de informații mai precise despre 
călătorii din țări terțe care vin în UE. 

 
 

Noiembrie 
2016 

 
 

Octombrie 
2017 

 
 

Iunie 
2017 

 

Instituirea, funcționarea 
și utilizarea Sistemului 
de informații Schengen 
pentru: 

• cooperarea 
polițienească și judiciară 
în materie penală 

Comisia a înaintat în decembrie 2016 propuneri de 
revizuire a Sistemului de informații Schengen, în 
special cu scopul de a îmbunătăți gestionarea 
frontierelor și a migrației. 

 

 

Decembrie 
2016 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 
2017 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 
2017 

 

• controalele la frontieră 
 

Decembrie 
2016 

 

• returnarea 
cetățenilor din țări 
terțe aflați în situație 
de ședere ilegală 

 
Decembrie 

2016 

 

Agenția pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă 
în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-
LISA) 

Această propunere revizuiește Regulamentul de 
instituire a Agenției eu-LISA și consolidează 
mandatul său, astfel încât acesta să răspundă 
provocărilor înregistrate în prezent la nivelul UE în 
Spațiul  
de libertate, securitate și justiție. În special, Agenția va 
fi acum responsabilă cu elaborarea și introducerea 
soluțiilor tehnice necesare pentru asigurarea 
interoperabilității sistemelor informatice din UE. 

 

 

 
Iunie 2017 

   

Revizuirea normelor privind 
reintroducerea temporară a 
controalelor la frontierele 
interne 

Această propunere, al cărei scop este adaptarea la 
provocările actuale și la cele viitoare a normelor 
privind reintroducerea temporară a controalelor la 
frontieră, a fost prezentată de Comisie în septembrie 
2017.  

 
Septembrie 

2017 

   

 

 

  

Comisia Europeană Parlamentul European Consiliul Uniunii Europene 

Propunerea a fost 
prezentată 

Mandatul de negociere a fost aprobat sau 
actul a fost adoptat 

Mandatul de negociere a fost aprobat sau 
actul a fost adoptat 

Propunerea urmează să fie 
prezentată 

Mandatul de negociere urmează să fie 
aprobat 

Mandatul de negociere urmează să fie 
aprobat 
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Apendicele 2 - Fondul fiduciar al UE pentru Africa 

Angajamente și contribuții privind Fondul fiduciar al UE pentru Africa 

Resursele alocate în prezent Fondului fiduciar al UE pentru Africa se ridică la 3,3 miliarde EUR: peste 

2,9 miliarde EUR provin din Fondul european de dezvoltare (FED) și instrumentele financiare ale UE, 

iar 375 de milioane EUR din partea statelor membre ale UE și a altor donatori (Elveția și Norvegia), 

din care, până în prezent, au fost plătite 315,1 milioane EUR. Statele membre ar trebui să își 

sporească contribuțiile pentru a-și respecta angajamentele asumate în noiembrie 2015. 

Angajamente și contribuții privind Fondul fiduciar al UE pentru Africa  

 (în milioane EUR, la 4 decembrie 2017) 

Stat membru/Stat asociat  

 Sume angajate Sume primite  

Austria 6 6 

Belgia 10 6 

Bulgaria 0,55 0,05 

Croația 0,2 0,2 

Cipru   

Republica Cehă 1,67 1,67 

Danemarca 10 6 

Estonia 1,45 1,45 

Finlanda 5 5 

Franța 9 3 

Germania 154 136 

Grecia   

Ungaria 0,7 0,7 

Irlanda 6 1,2 

Italia 102 102 

Letonia 0,3 0,3 

Lituania 0,2 0,05 

Luxemburg 3,1 3,1 

Malta 0,25 0,1 

Țările de Jos 26,36 13,36 

Polonia 8,13 8,13 

Portugalia 0,45 0,45 

România 0,1 0,1 

Slovacia 1,6 0,6 

Slovenia 0,05 0,05 

Spania 9 3 

Suedia 3 3 

Regatul Unit 3 1,2 

Norvegia 8,78 8,78 

Elveția 4,1 3,6 

Contribuția totală  375 315,1 

Contribuția de la bugetul UE[1] 2 928,4 

 

                                                            
[1] Inclusiv din alte instrumente financiare ale UE, cum ar fi Fondul european de dezvoltare.  
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Până la 4 decembrie 2017, Comitetul operațional al Fondului fiduciar al UE pentru Africa a aprobat 
120 de programe desfășurate în cele trei regiuni, suma totală alocată pentru acestea fiind de 

aproximativ 1 960,4 milioane EUR. Până în prezent au fost semnate 194 de contracte cu 

entitățile responsabile cu implementarea (86 în regiunea Sahel/Lacul Ciad, 69 în Cornul Africii, 16 în 
regiunea Africii de Nord și 23 de proiecte cu mai multe componente), suma totală a acestora fiind 
de 1 352,2 milioane EUR. Totalul plăților se ridică la 490,6 milioane EUR. 

Componenta Suma aprobată Suma contractată Suma plătită 

Cornul Africii 665,0 430,3 146,6 

Africa de Nord     293,6*    132,3 60,4 

Sahel & Lacul Ciad                 988,8* 787,0 282,9 

Proiecte cu mai 

multe componente 
13* 2,6 0,7 

Total general 1 960,4* 1 352,2 490,6 
*Cifre rotunjite 

Componenta „Africa de Nord” a Fondului fiduciar UE-Africa 

Componenta „Africa de Nord” a Fondului fiduciar UE-Africa este în special afectată de lipsa de 

fonduri, deși este una dintre cele mai importante componente pentru reducerea fluxurilor pe ruta 

central-mediteraneeană. Suma totală a programelor aprobate ale acestei componente este de 

294 de milioane EUR, din care au fost contractate 132 de milioane EUR. Este nevoie de finanțare 

suplimentară pentru a acoperi deficitul de 340 de milioane EUR, din care 110 milioane EUR pentru 

nevoi imediate. 

După ce Comisia a lansat, în luna iulie, un apel în vederea majorării contribuțiilor pentru 

componenta „Africa de Nord”, Consiliul European din octombrie a solicitat statelor membre să 

asigure o finanțare suficientă și bine orientată. Până la 4 decembrie, au fost angajate contribuții de 

peste 140 de milioane EUR pentru această componentă:  

ȚARA 

DATA SEMNĂRII 

ANGAJAMENTULUI 

OFICIAL SAU A 

CERTIFICATULUI DE 

CONTRIBUȚIE SUMA 

Austria 13.10.2017 3 000 000 
Bulgaria 29.11.2017 100 000 
Croația 27.10.2017 100 000 
Republica Cehă 5.10.2017 989 008 
Danemarca 28.11.2017 4 031 100 
Estonia 6.7.2017 1 000 000 

Germania 
10.11.2017 3 000 000 
29.11.2017 100 000 000 

Italia 20.7.2017 10 000 000 
Letonia 26.10.2017 250 000 
Lituania 01.12.2017 150 000 
Țările de Jos 22.11.2017 10 000 000 
Norvegia 16.11.2017 2 074 258 
Polonia 08.11.2017 7 080 746 
Slovacia 24.11.2017 1 000 000 
TOTAL   142 775 112 
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NB: Franța și Spania s-au angajat să contribuie fiecare cu o sumă suplimentară de 6 milioane EUR, iar 

Irlanda s-a angajat să contribuie cu 3 milioane EUR la Fondul fiduciar al UE pentru Africa, fără a indica suma 

alocată fiecărei componente.  
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Apendicele 3 - Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european  

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, asupra căreia s-a convenit într-un 

timp record, în urma unei propuneri a Comisiei, a fost înființată în octombrie 2016 pentru a garanta 

că Europa își poate proteja mai bine frontierele externe comune și este pregătită să facă față noilor 

provocări legate de migrație și de securitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacune importante împiedică operaționalizarea agenției 

În ultimul an s-au făcut pași importanți în direcția operaționalizării noii agenții, printre care se 

numără și crearea rezervelor de polițiști de frontieră și de echipamente pentru reacție rapidă. Deși 

statele membre au fost invitate în repetate rânduri să își respecte angajamentele asumate, aceste 

rezerve prezintă în continuare lacune semnificative, în special în ceea ce privește echipamentele 

tehnice. Operațiunile comune în curs, cum ar fi cele din Grecia, Italia și Bulgaria, se confruntă cu 

provocări similare, în contextul unei lipse cronice de agenți trimiși din statele membre.  

 

 

                  
  

LACUNE ESTIMATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE AGENȚII TRIMIȘI PE TEREN – IANUARIE 2018 

SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN CEEA CE 

PRIVEȘTE AGENȚII TRIMIȘI PE TEREN 

DE POLIȚIA DE FRONTIERĂ ȘI GARDA 

DE COASTĂ LA NIVEL EUROPEAN: 

742 de agenți în Grecia 

137 de agenți în 

Bulgaria 

322 de agenți în Italia 

91 de agenți în Balcanii 

de Vest 

79 de agenți în Spania 

PESTE 1 400 DE AGENȚI ÎN ÎNTREAGA UE 



 

19 

 

TIPUL 

ECHIPAMENTULUI 
DEFICIT DE ECHIPAMENTE 
(ECHIPAMENTE - LUNĂ) 

 
53 

 
33 

 
78 

 

 

În prezent, mai trebuie desemnați 206 polițiști de frontieră pentru a se ajunge la cei 1 500 de 
agenți prevăzuți pentru rezerva pentru reacție rapidă. 

 

 

 

 

În prezent doar 14 state membre contribuie cu echipamente tehnice la Rezerva de 

echipamente pentru reacție rapidă, motiv pentru care există lacune considerabile. 

14 STATE MEMBRE 
CONTRIBUTOARE: 

 

 

 

  

 STAT MEMBRU 

CONTRIBUȚIA 

NECESARĂ 

 

 NUMĂRUL DE 

AGENȚI CARE MAI 

TREBUIE 

DESEMNAȚI 

 

 STAT MEMBRU 

CONTRIBUȚIA 

NECESARĂ 

 

 NUMĂRUL DE 

AGENȚI CARE 

MAI TREBUIE 

DESEMNAȚI 
AUSTRIA 34   LETONIA 30  

BELGIA 30   LITUANIA 39  

BULGARIA 40   LUXEMBURG 8 1 

CROAȚIA 65   MALTA 6  

CIPRU 8  8  ȚĂRILE DE JOS 50  

REPUBLICA CEHĂ 20   NORVEGIA 20  8 

DANEMARCA 29   POLONIA 100  

ESTONIA 18   PORTUGALIA 47  42 

FINLANDA 30   ROMÂNIA 75  

FRANȚA 170   SLOVACIA 35  31 

GERMANIA 225   SLOVENIA 35  3 

GRECIA 50   SPANIA 111  111 

UNGARIA 65   SUEDIA 17  

ISLANDA 2  2  ELVEȚIA 16  

ITALIA 125 

 

  TOTAL: 1 500 206 

REZERVA PENTRU REACȚIE RAPIDĂ 

REZERVA DE ECHIPAMENTE PENTRU REACȚIE RAPIDĂ 
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Apendicele 4 - Transferuri și relocări  

Transferuri 

La doi ani de la înființare, mecanismul de transfer al UE s-a dovedit a fi un succes, ajutându-i pe 
refugiați să înceapă o nouă viață și asigurând o mai bună partajare a responsabilității între statele 
membre. 
 

 

 

 

TRANSFERURI DIN ITALIA ȘI GRECIA 
 

3 000 

 
2 500 

 
2 000 

 
1 500 

 
1 000 

 
500 

 
0 

 
 

 
 
 

 
 
În condițiile în care mai trebuie transferate 500 de persoane eligibile pentru transfer din Grecia și 
2 350 din Italia, statele membre ar trebui să își respecte obligațiile juridice și să transfere cât mai 
urgent posibil restul candidaților. Comisia este pregătită să ofere în continuare sprijin financiar 
statelor membre care își continuă eforturile în ceea ce privește transferurile. 
 
   

TOTAL: 

10 842      21 524 

PERSOANE TRANSFERATE DIN GRECIA PERSOANE TRANSFERATE DIN ITALIA 

IT EL Total (OCTOMBRIE 2015 - NOIEMBRIE 2017) 
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Relocări  

Începând cu 2015, două mecanisme de relocare de succes ale UE au permis găsirea unui adăpost într-un stat membru al 

UE pentru aproape 26 000 de refugiați vulnerabili, dintre care 18 563 în temeiul concluziilor Consiliului din 20 iulie 2015. 

Întrucât aceste mecanisme se apropie de final, Comisia a lansat, în septembrie, un nou mecanism de relocare pentru cel 

puțin 50 000 de persoane deosebit de vulnerabile care au nevoie de protecție internațională și care urmează să fie 

admise de statele membre ale UE până în octombrie 2019. S-a rezervat suma de 500 de milioane EUR din bugetul UE 

pentru eforturile de relocare depuse de statele membre în următorii doi ani - 10 000 EUR pentru fiecare persoană 

relocată.  

 
 

Comisia a propus în iulie 2016 un cadru permanent de relocare al UE, menit să coordoneze eforturile europene pe termen 

lung și să instituie o procedură unică și criterii comune. Odată adoptat, cadrul de relocare al UE va înlocui actualele 

mecanisme ad hoc de relocare și admisie umanitară.  

 

 
  

RELOCĂRI ÎN CADRUL 
ACTUALULUI PROGRAM AL UE 

Total angajamente de relocare: 

22º500 

 

 

18 563 
de persoane 

relocate 

ANGAJAMENTE ASUMATE ÎN CADRUL NOULUI 
PROGRAM DE RELOCARE 

Total relocări planificate: 50 000 

 

 

 

 

 

39 758 

 

 

39 758 de 
angajamente 
de relocare 
până în 
prezent 
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Stat membru Angajamente de 

relocare asumate până în prezent 

 Stat membru Angajamente de relocare asumate până în prezent Angajamente de 

relocare asumate până 

în prezent 
Austria  0  Letonia 0 

Belgia 2 000  Lituania 50 

Bulgaria 110  Luxemburg 200 

Croația  200  Malta 20 

Cipru  69  Țările de Jos 3 000 

Republica Cehă 0  Polonia 0 

Danemarca  0  Portugalia 1 010 

Estonia 80  România 109 

Finlanda 1 670  Slovacia 0 

Franța 10 200  Slovenia 40 

Germania 0  Spania 2 250 

Grecia 0  Suedia 8 750 

Ungaria 0  Regatul Unit 7 800 

Irlanda 1 200  
TOTAL 39 758 

Italia 1 000    
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Apendicele 5 - Foaie de parcurs pentru ajungerea, până în iunie 2018, la un acord 

referitor la pachetul cuprinzător privind migrația 

FOAIE DE PARCURS PENTRU AJUNGEREA, PÂNĂ ÎN IUNIE 2018, LA UN ACORD REFERITOR 
LA PACHETUL CUPRINZĂTOR PRIVIND MIGRAȚIA 

În 2018 
PÂNĂ ÎN FEBRUARIE 

✓ statele membre se angajează să relocheze din Libia cel puțin 50 000 de persoane care au nevoie de 
protecție, inclusiv prin intermediul Mecanismului de Tranzit în Regim de Urgență, instituit de Înaltul Comisar 
al Națiunilor Unite pentru refugiați; 

✓ sprijinirea a cel puțin 15 000 de returnări voluntare asistate prin intermediul Organizației Internaționale 
pentru Migrație și a 1 000 de relocări din Libia prin intermediul Mecanismului de Tranzit în Regim de 
Urgență, instituit de Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați. 

PÂNĂ ÎN MARTIE 

✓ adoptarea propunerilor privind Agenția pentru Azil a UE și Eurodac; 

✓ ajungerea la un acord politic între Parlamentul European și Consiliu cu privire la Regulamentul privind condițiile 

de obținere a protecției internaționale; 

✓ statele membre contribuie cu toate echipamentele și personalul necesar pentru rezervele pentru reacție 
rapidă din cadrul poliției de frontieră și gărzii de coastă europene, astfel încât acestea să fie pe deplin 
pregătite pentru mobilizare; 

✓ toate statele membre contribuie la eliminarea deficitului de finanțare de 340 de milioane EUR pentru 
componenta „Africa de Nord” a Fondului fiduciar al UE; 

✓ Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă dispune de o capacitate de returnare pe 

deplin funcțională. 

PÂNĂ ÎN APRILIE 

✓ identificarea principalelor puncte ale unui acord privind asigurarea unui echilibru adecvat între responsabilitate 
și solidaritate. 

PÂNĂ ÎN MAI 

✓ ajungerea la un acord politic între Parlamentul European și Consiliu cu privire la Directiva privind condițiile 
de primire și Cadrul de relocare al Uniunii; 

✓ obținerea unui mandat de negociere cu privire la Regulamentul privind procedurile de azil în cadrul 
Parlamentului European și al Consiliului; 

✓ ajungerea la un acord cu privire la asigurarea unui echilibru adecvat între responsabilitate și solidaritate în 
cadrul reuniunii liderilor UE, care va avea loc la Sofia, și transpunerea rapidă a acestuia într-un mandat de 
negociere pentru Consiliu privind Regulamentul Dublin; 

✓ adoptarea primului val de proiecte în cadrul Fondului european pentru dezvoltare durabilă; 
✓ lansarea primelor proiecte-pilot de coordonare a ofertelor în materie de migrație economică legală pentru 

principalele țări partenere; 
✓ creșterea cu cel puțin 20 % față de aceeași perioadă din 2017 a numărului de migranți returnați în cadrul 

operațiunilor organizate în cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; 
✓ ajungerea la o înțelegere cu privire la acordurile de readmisie sau acordurile operaționale cu alte trei țări 

partenere. 

PÂNĂ ÎN IUNIE 

✓ ajungerea la un acord politic în cadrul Consiliului European din iunie cu privire la reforma globală a 
sistemului european comun de azil; 

✓ ajungerea la un acord politic între Parlamentul European și Consiliu cu privire la Directiva privind cartea albastră; 
✓ creșterea cu încă 50 % în comparație cu aceeași perioadă a anului 2017 a numărului migranților returnați în 

cadrul operațiunilor organizate în cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă. 

PÂNĂ ÎN OCTOMBRIE 

✓ punerea în aplicare a 50 % din angajamentele de relocare a cel puțin 50 000 de persoane care au nevoie de 
protecție. 

În 2019 
PÂNĂ ÎN MAI 

✓ punerea în aplicare a restului de 50 % din angajamentele de relocare a cel puțin 50 000 de persoane care au 

nevoie de protecție. 
Surse: Comisia Europeană 


