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1. Context general şi obiectiv 

● Pornind de la dificultăţile cu care se confruntă politica UE în materia returnării
1
 

(migranţilor – resortisanţi ai ţărilor terţe – aflaţi în situaţie de şedere ilegală / 

neregulamentară), respectiv ameliorării cooperării privind readmisia (resortisanţilor 

proprii de către ţara terţă de origine), comunicarea continuă Planul de acţiune al UE 

privind returnarea – COM(2015)453
2
, prezentat la 9 septembrie 2015, care a prevăzut 

36 de acţiuni, enumerate în anexa la comunicarea de faţă. 

Comisia Europeană a apreciat că respectivele acţiuni, în curs sau puse deja în aplicare, au 

avut un efect limitat asupra bilanţului returnărilor din UE, impunându-se astfel măsuri 

mai ferme. 

● Planul de acţiune reînnoit vizează îmbunătăţirea semnificativă a ratelor de returnare, 

prevăzând acţiuni suplimentare, ce urmează a fi aplicate în paralel cu cele 36 de acţiuni 

(din planul de acţiune existent). Planul reînnoit urmăreşte asigurarea unor rezultate 

măsurabile în ceea ce priveşte prevenirea migraţiei neregulamentare şi returnarea 

migranţilor aflaţi în situaţie neregulamentară. 

 

2. Prezentarea planului de acţiune reînnoit (returnare şi readmisie) 

● Noul plan de acţiune urmăreşte eficientizarea sistemelor administrative şi a 

procedurilor de returnare naţionale, în sensul gestionării dificultăţilor interne, vizând în 

special aspecte ale sistemului UE de returnare, stabilind măsuri care trebuie adoptate în 

scopul prevenirii abuzării procedurilor de azil, sporirii schimbului de informaţii şi 

utilizării eficace a noii agenţii Frontex
3
; comunicarea abordează şi chestiunea 

readmisiei, prin parteneriate cu ţări din Africa. 

● În privinţa returnării, planul de acţiune reînnoit vizează următoarele şase direcţii: 

i) aplicarea Directivei 2008/115 privind returnarea – în conformitate cu recomandarea 

2017/432 a Comisiei (a se vedea secţiunea 3, infra); continuarea evaluării Schengen în 

materie de returnare, potrivit Regulamentului nr. 1053/2013; identificarea de statele 

membre în 2017 a unor bune practici în materie de descurajare a şederii neautorizate pe 

teritoriul lor a resortisanţilor ţărilor terţe; 

ii) eliminarea utilizării abuzive a procedurilor de azil – pe de o parte, în sensul 

simplificării de statele membre a procedurilor de azil, astfel încât să reducă utilizarea 

abuzivă a sistemului de azil în scopul evitării returnării, pe de altă parte, în sensul 

utilizării unor proceduri de azil accelerate şi proceduri de inadmisibilitate pentru tratarea 

cererilor de azil vădit neîntemeiate, inclusiv a cererilor ulterioare; statele membre nu ar 

trebui să acorde efect suspensiv automat căilor de atac întemeiate pe aceste motive; 

ameliorarea corelării procedurilor de azil cu cele de returnare; 

                                                 
1
 Comunicarea de faţă se referă printre altele la probabilitatea ca statele membre să fie nevoite să returneze 

1 milion de persoane ulterior respingerii cererilor de azil, depuse în 2015-2016, alături de faptul că, între 

2014-2015, la nivelul UE, ratele de returnare nu s-au îmbunătăţit. 
2
 Notă: Camera Deputaţilor a examinat planul de acţiune, sens în care a adoptat o opinie (Hotărârea nr. 

85/21 octombrie 2015), la care Comisia Europeană a răspuns la 23.02.2016. 
3
 Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă. Pentru misiunea Frontex în domeniul 

returnării, cf. Regulamentul 2016/1624, în particular art. 27-33. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_453_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_200_RO_ACTE2_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017H0432
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:32013R1053
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-2054046184/DOC019.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-2054046184/DOC019.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-541147589/Raspuns_CE_COM(2015)_453.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
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iii) îmbunătăţirea schimbului de informaţii pentru executarea forţată a returnărilor 

– în sensul în care Comisia urmează, pe de o parte, să lanseze un studiu de evaluare a 

impactului privind fezabilitatea şi implicaţiile stocării unei copii după documentul de 

călătorie al solicitantului de viză în Sistemul de informaţii privind vizele pentru a facilita 

identificarea migranţilor aflaţi în situaţie neregulamentară, iar pe de altă parte, să 

examineze, până în septembrie 2017, fezabilitatea tehnică a unui registru central al 

permiselor de şedere eliberate în UE; statele membre introduc imediat în SIS – Sistemul 

de informaţii Schengen – toate permisele de şedere retrase, expirate şi anulate; la 

adoptarea deciziilor de returnare, statele membre ar trebui să ţină seama de condamnările 

anterioare pentru infracţiuni grave pronunţate în Uniunea Europeană; 

► În privinţa SIS, la 21 decembrie 2016, au fost prezentate trei iniţiative, aflate 

în prezent în procedură legislativă: 

- Propunerea de regulament privind utilizarea SIS pentru returnarea resortisanţilor 

ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, COM(2016)881, 2016/0407(COD), 

- Propunerea de regulament privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea SIS în 

domeniul verificărilor la frontiere, COM(2016)882, 2016/0408(COD),  

- Propunerea de regulament privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea SIS în 

domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, 

COM(2016)883, 2016/0409(COD). 

În grupul de pregătire relevant al Consiliului, cele mai recente lucrări au avut loc 

la 6-7 martie 2017 (cf. doc. nr. 7799/17). 

iv) intensificarea returnării şi sprijinirea reintegrării – asigurarea unei abordări 

coerente a asistenţei pentru reintegrare şi a practicilor generale de stimulare a returnării, 

respectiv participarea statelor membre la programe comune pentru toate tipurile de 

asistenţă premergătoare returnării;  

v) intensificarea cooperării – pe de o parte, în cadrul aşa-numitei abordări bazate pe 

gestionarea integrată a returnărilor; iar pe de altă parte, prin crearea de Comisie, în 2017, 

a unei reţele de puncte de contact ale statelor membre privind retragerea permiselor de 

şedere.  

Aplicaţia de gestionare integrată a returnărilor ar urma să fie actualizată lunar de statele 

membre, iar Comisia va pune la dispoziţie un sistem informatic independent de 

gestionare a cazurilor de returnare împreună cu interfaţa comună aferentă în aplicaţia 

amintită şi va dezvolta o interfaţă unică de gestionare a cazurilor de readmisie, destinată 

platformei aplicaţiei de gestionare integrată a returnărilor
4
.  

Cooperarea va fi facilitată şi de noua agenţie Frontex: care – până în luna iunie – va spori 

personalul unităţii de sprijinire a returnărilor; va introduce un mecanism de zboruri 

comerciale; îşi va intensifica asistenţa premergătoare returnării prin organizarea de 

misiuni de identificare; va finaliza cartografierea capacităţilor şi nevoilor statelor membre 

în materie de returnare; 

vi) finanţarea de către Uniunea Europeană a returnărilor şi readmisiilor – în 

principal prin Fondul pentru azil, migraţie şi integrare. 

                                                 
4
 „Integrated Return Management Application” (en.). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_881_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_882_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_883_RO_ACTE_f.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7799-2017-INIT/en/pdf
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● Comisia a anunţat posibilitatea iniţierii în cursul anului 2017 a unei propuneri de 

modificare a Directivei 2008/115 privind returnarea şi actualizarea manualului privind 

returnarea
5
. 

● Referitor la readmisie, planul de acţiune reînnoit are în vedere folosirea influenţei 
colective în mod coordonat şi eficient – în cadrul de parteneriat cu ţările terţe

6
 – pentru a 

conveni cu acele ţări asupra unor abordări adaptate fiecărei ţări în parte cu privire la 

gestionarea comună a fluxurilor de migraţie şi la îmbunătăţirea în continuare a cooperării 

în materie de returnare şi readmisie; Comisia are în vedere încheierea rapidă a 

negocierilor privind acordurile de readmisie cu Nigeria, Tunisia şi Iordania şi deschiderea 

de negocieri cu Marocul şi Algeria; se are în vedere intensificarea eforturilor de 

îmbunătăţire a cooperării practice cu ţările terţe, convenind cu aceste ţări asupra 

procedurilor de readmisie, canalelor de comunicare şi fluxurilor de lucru;  

● Comisia s-a angajat să evalueze progresele realizate şi să prezinte un raport privind 

punerea în aplicare a recomandării şi a planului de acţiune reînnoit până în decembrie 

2017. 

 

3. Recomandarea 2017/432 privind eficientizarea returnărilor 

● Simultan cu planul de acţiune reînnoit a fost prezentată şi o Recomandare a Comisiei 

Europene privind eficientizarea returnărilor
7
 – C(2017)1600 – nr. 2017/432. 

Recomandarea este adresată tuturor statelor membre, dar şi ţărilor terţe – membre ale 

spaţiului Schengen – , invitându-le să îşi adapteze, dacă este cazul, cadrul lor normativ şi 

administrativ, astfel încât returnările să devină mai rapide şi mai eficace. 

● Recomandarea preconizează emiterea sistematică a deciziilor de returnare (pct. 5-8), 

precum şi executarea lor efectivă (pct. 9-11), alături de utilizarea pe deplin a interdicţiilor 

de intrare (pct. 24). 

● În scopul prevenirii sustragerii de la returnare, recomandarea sugerează utilizarea de 

statele membre a măsurii de „luare în custodie publică”
8
 (conform art. 15 din Directiva 

2008/115 privind returnarea) dacă este necesar, ca instrument al executării eficace a 

deciziilor de returnare. Este preconizată o utilizare mai orientată („ţintită”) a acelor 

măsuri (pct. 15 şi 16 din recomandare cuprind o listă prezumţii – relative – şi indicii 

privind posibile cazuri de sustragere). 

Statele membre sunt invitate să îşi alinieze termenul maxim de luare în custodie publică 

cu directiva, stabilindu-l la şase luni, cu posibilitatea prelungirii lui la maxim 18 luni în 

ipotezele precizate la art. 15 alin. (6) din directivă. 

Este preconizată apoi posibilitatea recurgerii la acele derogări pentru situaţii de 

urgenţă vizate la art. 18 din directivă. 

                                                 
5
 Recomandarea Comisiei C(2015)6250 din 1.10.2015; cf. site-ul Comisiei Europene. 

6
 Cf. Comunicarea – privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda 

europeană privind migraţia – COM(2016)385. 

► Subsecvent planului de acţiune reînnoit şi recomandării, Comisia Europeană a prezentat al treilea 

raport intermediar cu privire la cadrul de parteneriat cu ţările terţe în contextul Agendei europene privind 

migraţia - COM(2017)205, 10.3.2017. 
7
 Din punct de vedere juridic, recomandarea este în vigoare (cf. şi art. 292 TFUE). 

8
 Cf. „detention” (en.); „rétention” (fr.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017H0432
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/C_2017_1600_RO_ACTE_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017H0432
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32008L0115
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/commission_recommendation_establishing_a_return_handbook_for_member_states_competent_authorities_to_deal_with_retur
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_385_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_205_RO_ACTE_f.pdf
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Recomandarea abordează şi situaţia particulară a luării în custodie publică a minorilor 

(potrivit art. 17 din directivă), ca măsură de ultim resort şi pentru un termen cât mai scurt 

cu putinţă. Potrivit recomandării, luarea în custodie publică a minorilor trebuie să aibă loc 

dacă este strict necesar pentru executarea unei decizii definitive de returnare, în cazul în 

care statele membre nu pot asigura măsuri mai puţin coercitive, care pot fi aplicate în 

mod efectiv pentru asigurarea returnării efective. 

► La 3 martie 2017, mai multe organizaţii neguvernamentale europene au 

prezentat o declaraţie comună, în care au expus critici faţă de comunicare şi de 

recomandare. 

 

4. Poziţii ale instituţiilor Uniunii Europene 

 

4.1. Consiliul European 

● Declaraţia de la Malta „a membrilor Consiliului European” privind aspectele externe 

ale migraţiei: abordarea rutei central-mediteraneene (adoptată la 3 februarie 2017) s-a 

referit la importanţa identificării potenţialelor bariere în legătură cu condiţiile ce trebuie 

îndeplinite pentru returnări, respectiv a consolidării capacităţilor UE în domeniu, cu 

respectarea dreptului internaţional. 

 

4.2. Consiliul UE (şi grupurile sale de pregătire) 

4.2.1. Anterior planului de acţiune reînnoit  

● La 9 iunie 2016, Consiliul UE a adoptat Concluzii privind returnarea şi readmisia 

resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală (doc. nr. 10020/16), prin 

care statele membre au fost îndemnate: să sporească eficienţa returnărilor; să adopte 

măsuri pentru prevenirea şi evitarea utilizării abuzive a drepturilor migranţilor sau a 

procedurilor de azil şi migraţie cu scopul de a împiedica procesul de returnare, cu 

respectarea deplină a drepturilor fundamentale şi demnităţii migranţilor; să abordeze 

eficient obstacolele la returnare, garantând totodată o protecţie juridică eficace; să recurgă 

la „luarea în custodie publică” pentru a evita sustragerea migranţilor în situaţie 

neregulamentară şi pentru a împiedica totodată deplasările secundare către alte state 

membre; să utilizeze potenţialul sistemelor informatice relevante (SIS, Eurodac şi VIS); 

să facă schimb de bune practici (inclusiv în privinţa programelor de returnare voluntară 

asistată şi reintegrare) şi să identifice obstacolele de ordin juridic la returnare. 

Pe de altă parte, concluziile au invitat Comisia Europeană să ia în considerare utilizarea 

abuzivă (care împiedică returnarea) a drepturilor şi procedurilor de azil şi migraţie la 

revizuirea acquis-ului în domeniu – în special a Directivei privind procedurile de azil
9
; 

dar şi – posibil – a Directivei privind returnarea; să evalueze legislaţia naţională prin 

intermediul Reţelei europene de migraţie
10

 în aspecte relevante (emiterea de decizii de 

returnare, efectul suspensiv al căilor de atac, utilizarea „luării în custodie publică”, 

                                                 
9
 i.e. Directiva 2013/32, ce urmează a fi abrogată de viitorul regulament de instituire a unei proceduri 

comune în materie de protecţie internaţională în Uniune – COM(2016)467, 2016/0224(COD), propunere 

prezentată la 13 iulie 2016 şi aflată în procedură legislativă – cf. Raport privind progresele înregistrate, 

doc. nr. 6851/17, 21 martie 2017. 
10

 „European Migration Network” (en.) – înfiinţată prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului din 14 mai 

2008. 

http://www.statewatch.org/news/2017/mar/eu-ngo-joint-%20statement-eu-return-and-detention-statement-3-march-17.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/2/47244654402_ro.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10020-2016-INIT/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_467_RO_ACTE_f.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6851-2017-INIT/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32008D0381
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intervenţia autorităţilor judiciare în timpul luării în custodie publică, alternativele la 

detenţie şi procedurile referitoare la cererile de azil de ultim moment); să evalueze 

standarde comune fără caracter obligatoriu privind programe de returnare voluntară 

asistată şi reintegrare, respectiv instrumente financiare destinate ţărilor terţe (Fondul 

fiduciar al UE pentru Africa
11

, Fondul pentru azil, migraţie şi integrare). 

4.2.1. Ulterior planului de acţiune reînnoit 

● La 14 martie 2017, Comitetul strategic pentru imigraţie, frontiere şi azil (SCIFA) a 

organizat dezbateri (cf. doc. nr. 7486/17), atât planul de acţiune reînnoite, cât şi 

recomandarea fiind „în general bine primite de statele membre, multe delegaţii subliniind 

că recomandările au fost deja puse în practică în mare măsură de statele membre ori 

precizând voinţa lor de a le examina pozitiv”. Mai multe delegaţii au comentat în 

particular posibilitatea utilizării pe scară largă a detenţiei în scopul evitării sustragerii de 

la returnare, astfel preconizată în recomandare. Frontex a expus lista serviciilor aferente 

returnării pe care le poate furniza statelor membre. Mai multe delegaţii au subliniat lipsa 

cooperării unor ţări terţe ca principal obstacol în creşterea ratelor de returnare, iar 

anumite delegaţii au exprimat şi o „anumită nemulţumire” în privinţa reuşitei cadrului de 

parteneriat cu ţările terţe.  

● La reuniunea Consiliului (JAI) din 27 martie 2017 (cf. comunicatul 7688/17), pornind 

de la comunicare şi de la recomandare, dezbaterile au privit două aspecte – dimensiunea 

externă: ameliorarea cooperării cu ţări terţe în materia readmisiei, respectiv dimensiunea 

internă: asigurarea faptului că, în vederea unor returnări eficace, sunt aplicate proceduri 

şi sisteme adecvate.  

A fost anunţată continuarea discuţiilor la nivel tehnic. 

 

4.3. Parlamentul European 

4.3.1. Anterior planului de acţiune reînnoit 

● La 25 octombrie 2016 a fost adoptată Rezoluţia referitoare la drepturile omului şi 

migraţia în ţările terţe (P8_TA(2016)0404), în care, printre altele, s-a subliniat 

importanţa respectării drepturilor migranţilor (oferindu-se şi garanţii adecvate privind 

nereturnarea), fiind exprimată îngrijorarea cu privire la detenţia lor arbitrară, în măsura în 

care detenţia ar trebui să se limiteze la cazurile de necesitate absolută, cu garantarea unei 

protecţii jurisdicţionale corespunzătoare; s-a amintit că dreptul internaţional interzice 

expulzările colective şi returnările; a fost exprimată preocuparea absenţei unei 

monitorizări adecvate a situaţiei migranţilor ulterior returnării lor şi a fost recomandată 

crearea unor programe de reintegrare pentru cei care se reîntorc în ţările de origine; au 

fost exprimate preocupări şi cu privire la lipsa unor mecanisme de control şi monitorizare 

a procedurilor legate de încălcarea drepturilor migranţilor. Parlamentul a invitat Comisia 

Europeană şi Serviciul European de Acţiune Externă să îmbunătăţească schimbul de bune 

practici cu ţările terţe, în special prin instruirea lucrătorilor umanitari să identifice într-un 

mod mai eficient caracteristici, origini şi experienţe ale migranţilor, în special ale celor 

mai vulnerabili, pentru a le oferi o protecţie şi o asistenţă mai bune, în funcţie de nevoile 

acestora. Potrivit Parlamentului, returnarea trebuie să aibă loc numai către ţări în care 

migranţii pot fi primiţi în condiţii de siguranţă deplină, iar returnarea voluntară trebuie 

privilegiată în locul celei forţate; acordurile încheiate cu ţări terţe trebuie să cuprindă 

                                                 
11

 Constituit oficial cu ocazia reuniunii de la Valletta privind migraţia (11-12 noiembrie 2015); pentru 

detalii, a se vedea site-ul Comisiei Europene. 

http://www.statewatch.org/news/2017/apr/eu-council-scifa-minutes-return-recommendations-7486-17.pdf
http://www.statewatch.org/news/2017/mar/eu-jha-council-prel-1st-day.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0404+0+DOC+XML+V0//RO
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
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clauze de salvgardare care să garanteze că migranţii care se întorc în ţara de origine nu 

urmează a se confrunta cu încălcări ale drepturilor lor sau cu riscul de persecuţii şi 

totodată respectivele acorduri trebuie supuse unor evaluări periodice în sensul 

conformităţii lor cu drepturile fundamentale. 

4.3.2. Ulterior planului de acţiune reînnoit 

● La 11 aprilie 2017, Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a 

organizat o dezbatere privind comunicarea şi recomandarea (cf. comunicat de presă).  

 

4.4. Comisia Europeană 

● La nivelul Comisiei Europene activează un „grup de contact” privind Directiva 

returnării (E02232)
12

, ce reuneşte experţi ai statelor membre, cu rolul de asistare a 

Comisiei. La reuniunea din 18 martie 2016, grupul a examinat şi chestiuni aferente 

eficacităţii returnării din perspectiva cadrului juridic existent (cf. procesul verbal al 

reuniunii). 

 

5. Alte poziţii şi lucrări 

● La 6-7 iulie 2016, punctul de contact slovac al Reţelei europene de migraţie a 

organizat o conferinţă privind returnarea în UE („Rethinking Returns from the EU: 

Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin”), ocazie cu care s-au 

abordat, printre altele, şi mijloace de abordare a „situaţiilor de neregulă prelungite”
13

 (cf. 

rezumatul lucrărilor conferinţei): 

- potrivit legislaţiei UE, regularizarea este unul dintre instrumentele principale de 

stimulare a migrantului aflat în situaţie de şedere ilegală, care nu poate fi returnat, în 

vederea clarificării situaţiei sale; 

- regularizarea acordată pe bază individuală constituie mijloc de reducere a numărului 

resortisanţilor din ţări terţe fără statut, care au însă dificultăţi de returnare, diminuând 

totodată resursele administrative şi politice utilizate pentru returnare;  

- potenţialele motive de regularizare pot fi supuse controlului înaintea măsurii de 

îndepărtare;  

- procedurile pot fi raţionalizate, în opoziţie cu multiple proceduri separate;  

- există un potenţial de evitare a situaţiei de şedere ilegală prin modificarea statutului 

juridic al anumitor categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe; de pildă, s-ar putea acorda 

permis de muncă acelor solicitanţi de azil cărora li se respinge cererea de azil, care 

lucrează în cursul procedurii de azil. 

S-a subliniat nevoia obţinerii de informaţii relevante, arătându-se, de exemplu, faptul că 

există date foarte puţine cu privire la motivaţia, aspiraţiile şi nevoile care determină 

deplasarea migranţilor, atari informaţii putând ajuta la formularea unui răspuns mai 

adecvat adresat migranţilor (inclusiv potenţialilor migranţi).  

Alte aspecte tratate cu ocazia conferinţei au vizat semnificaţia programelor şi asistenţei în 

privinţa reintegrării în ţările de returnare. 

                                                 
12

 „CC Return”; Contact Group – Return Directive (E02232). 
13

 „Protracted irregularity” (en.). 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170410IPR70966/migration-meps-to-debate-eu-return-policies
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=22800&no=2
https://www.emnconference.sk/images/pdf/EMN_SK_Annual_Conference_July_2016_Summary_of_Findings.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2232
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● La 3 noiembrie 2016, Comisia Europeană a publicat un raport de sinteză elaborat în 

cadrul Reţelei europene de migraţie – referitor la returnare: „The Return of Rejected 

Asylum Seekers: Challenges and Good Practices”, care abordează varii aspecte în 

domeniu, printre care obstacole cu care se confruntă solicitanţii de azil cărora li se 

respinge cererea de protecţie internaţională; situaţiile pe care le generează imposibilitatea 

returnării imediate; măsuri adoptate de state membre în sensul planului de acţiune al UE 

privind returnarea (din 2015), care tind să ofere stimulente pentru încurajarea returnării 

voluntare şi să sancţioneze şederea în cazul refuzului de cooperare al persoanei în cauză, 

dar şi drepturile şi avantajele pe care state membre le acordă persoanelor în cauză. 

Studiul a distins între mai multe feluri de returnare: returnare voluntară; plecare 

voluntară; îndepărtare (de pe teritoriu); returnare voluntară asistată; programe de 

returnare voluntară asistată şi reintegrare. 

● Între 22 şi 23 martie 2017, punctul de contact leton al Reţelei europene de migraţie a 

organizat o conferinţă privind migranţii aflaţi în şedere ilegală a căror returnare sau 

îndepărtare a fost amânată, în conformitate cu angajamentele OSCE, standardele 

dreptului internaţional şi bunele practici (cf. site şi programul conferinţei). 

● La 12 aprilie 2017, sub egida Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii 

Europene
14

, a fost prezentată o analiză privind rolul instrumentelor diplomatice în 

politica de returnare („Returns diplomacy: levers and tools”), elaborată de Julia Lisiecka 

şi Roderick Parkes, care porneşte de la constatarea că, pe de o parte, majoritatea statelor 

membre ale UE nu au relaţii privind returnarea cu principale ţări de origine din Africa, 

Orientul mijlociu şi Asia, iar pe de altă parte, că acordurile de returnare de care dispune 

UE par a-şi fi pierdut utilitatea. Nota în cauză examinează trei mijloace de influenţare la 

care ar putea recurge UE în negocierea instrumentelor de returnare cu ţări terţe: accesul la 

piaţa unică (prin vize şi comerţ); mijloace de finanţare (ajutorul pentru dezvoltare acordat 

de UE şi sprijinirea investiţiilor); angajamentul diplomatic – direcţii care pot fi combinate 

în diverse moduri. 

 

 

                                                                                              Constantin Mihai BANU 

                                                                                                   27 aprilie 2017 

 

                                                 
14

 „European Union Institute for Security Studies” (en.), al cărui statut este reglementat în prezent prin 

Decizia 2014/75/PESC a Consiliului din 10 februarie 2014. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf
http://www.emn.lv/?p=2640&lang=en
http://www.emn.lv/wp-content/uploads/Draft-AGENDA-conference-migrants-irregular-22-03-2017-final.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_11_Returns_diplomacy.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32014D0075

