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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor  

 Guy Verhofstadt  despre procedurile privind Brexit  

 Ca urmare a încetinirii negocierilor privind Brexit-ul, pe data de 4 septembrie 
a.c., într-o dezbatere din cadrul Comisiei pentru afaceri constituţionale (AFCO), 
coordonatorul pentru Brexit din partea Parlamentului European, Guy Verhofstadt 
(ALDE, BE), a declarat deputaţilor europeni că s-au înregistrat progrese limitate după 
primele 3 runde de negocieri, în special în ceea ce priveşte angajamentele financiare ale 
Regatului Unit faţă de UE. El şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la încercările 
Regatului Unit de a-şi contesta „ieşirea” şi a subliniat importanţa respectării 
angajamentelor economice luate anterior. 

Cu toate acestea, dl Guy Verhofstadt a recunoscut evoluţiile pozitive în domeniul 
conservării drepturilor cetăţenilor, în special în ceea ce priveşte asistenţa medicală, 
coordonarea securităţii sociale şi a lucrătorilor transfrontalieri, dar a subliniat că, 
oferind cetăţenilor UE statut permanent de rezident ar fi inacceptabil şi ar cauza o 
povară administrativă considerabilă pentru mulţi oameni.  

Coordonatorul pentru Brexit a cerut o mai mare claritate cu privire la viitorul 
frontierei dintre Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, subliniind necesitatea absolută 
de a evita o înăsprire a actualei înţelegeri. 

Totodată, la Conferinţa preşedinţilor Parlamentului (COP), care a avut loc în 
data de 6 septembrie a.c., s-a dezbătut stadiul actual şi posibila întârziere a celei de-a 
doua faze a negocierilor privind Brexit. 

 După prezentarea coordonatorului Guy Verhofstadt, majoritatea preşedinţilor 
grupurilor politice a fost de acord că, având în vedere lipsa de claritate sau lipsa de 
propuneri privind problema „divorţului”, precum şi cele mai recente evoluţii ale 
negocierilor, mai mult decât probabil evaluarea primei etape nu ar trebui finalizată 
până la Consiliul European din luna octombrie a.c.  

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=54034&asset=P&type=N
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=54132&asset=P&type=N
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 COP a decis ca Parlamentul 
European, în sesiunea din octombrie, să 
adopte o rezoluţie care să se concentreze, 
în principal, asupra drepturilor 
cetăţenilor UE rezidenţi în Marea 
Britanie şi a cetăţenilor britanici în UE 
după Brexit. De asemenea, rezoluţia va 
stabili priorităţile Parlamentului 
European pentru Irlanda şi Irlanda de 
Nord şi va evalua situaţia cu privire la 
regulamentul financiar. În textul 
rezoluţiei se va preciza dacă s-au înregistrat progrese suficiente, o condiţie prealabilă 
pentru ca negocierile să intre în a doua fază. 

 În acest sens, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat: 
„(…) Având în vedere situaţia actuală a negocierilor şi poziţia Regatului Unit, pare 
foarte dificil să se facă progrese suficiente până în luna octombrie privind problemele 
legate de «divorţ» şi să iniţieze faza a doua a negocierilor. În acest caz, Consiliul 
European poate să amâne acest subiect pentru reuniunea din decembrie.”  

 

 Registrul de transparenţă 

La 15 iunie 2017, Conferinţa preşedinţilor Parlamentului European (COP), 
alcătuită din preşedintele PE şi liderii grupurilor politice, a adoptat mandatul de 
negociere al Parlamentului, după aprobarea Grupului de contact PE care a reunit 
reprezentanţi ai grupurile politice în ansamblu. În mandatul PE se subliniază 
necesitatea transmiterii unui mesaj puternic din partea celor trei instituţii şi 
prezentarea  

În acest context, reprezentanţii politici ai Parlamentului, Consiliului şi Comisiei 
s-au întâlnit pe data de 7 septembrie a.c., pentru a discuta propunerea privind un 
registru obligatoriu de transparenţă al UE.  

Cele trei instituţii UE au convenit asupra importanţei politice a acestui subiect şi 
au subliniat angajamentul de a spori transparenţa reprezentării intereselor şi a 
procesului decizional al UE, printr-un cadru clar şi complet pentru activităţi de 
reprezentare, respectând în acelaşi timp autonomia instituţională. 

Întâlnirea a fost organizată la iniţiativa Preşedinţiei estone a Consiliului UE. 
Parlamentul şi Comisia Europeană au salutat caracterul pozitiv al acestei iniţiative şi au 
precizat că sunt gata să înceapă negocierile cât mai curând posibil. 

 „(…) Aş dori să apreciez calitatea acestei prime întâlniri cu ministrul adjunct 
de externe al Estoniei, Matti Maasikas, şi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, 
Frans Timmermans. Întâlnirea a reprezentat o oportunitate pentru Parlamentul 
European de a reaminti importanţa politică a acestui subiect şi de a insista asupra 
valorii adăugate pe care doreşte să o insufle în viitoarele negocieri, cu participarea 
constructivă a Consiliului UE” - a declarat Sylvie Guillaume (S&D, FR). 

 „(…) Transparenţa este esenţială pentru consolidarea încrederii cetăţenilor în 
instituţiile europene. Parlamentul European este pe deplin angajat. Mandatul nostru 
ne oferă o bază solidă pentru bune negocieri cu Consiliul UE şi cu Comisia Europeană. 
Sunt convinsă că vom obţine nu numai un acord interinstituţional bun, ci mai ales un 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=58c6a845-1fba-4a95-a32c-a7e700a7b461
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registru al transparenţei care să răspundă mai bine aşteptărilor cetăţenilor” - a 
declarat Danuta Hübner (PPE, PL). 

   

 COP23 - BONN 2017  

Comisa pentru mediu (ENVI) s-a reunit pe data de 7 septembrie a.c., pentru a 
pregăti participarea la COP 23 - conferinţa ONU privind schimbările climatice, din luna  
noiembrie, de la Bonn - Germania.   

Obiectivul COP 23  este definirea modalităţilor pentru 2018 şi urmăreşte să 
analizeze eforturile guvernelor pentru atingerea obiectivului pe termen lung.  

În acest sens, deputaţii ENVI au convenit asupra unei serii de recomandări 
adresate instituţiilor UE şi statelor membre înainte de reuniunea COP23, cuprinse într-
un proiect de propunere de rezoluţie1. Ei solicită liderilor UE să pună în aplicare 
acordul în legislaţia UE şi să îmbunătăţească obiectivele şi instrumentele politicii 
Uniunii astfel încât: UE să-şi sporească obiectivele climatice; UE să propună o strategie 
privind emisiile zero până în 2050; să suplimenteze fondurile necesare pentru investiţii 
în vederea reducerii emisiilor.  

 Având în vedere că toate părţile la UNFCCC2 
trebuie să îşi comunice obiectivele pe termen lung 
pentru 2020, deputaţii europeni solicită Comisiei 
Europene să pregătească, până în 2018, o strategie 
europeană de realizare a neutralităţii carbonului până 
la mijlocul secolului, pentru a menţine creşterea 
temperaturii sub 2°C şi pentru a continua eforturile de 
limitare la 1,5°C. Procesul ar trebui să înceapă cât mai 
curând posibil, susţin deputaţii europeni. 

 Declaraţia preşedintelui Donald Trump în ceea 
ce priveşte Acordul de la Paris este un pas înapoi, dar 
deputaţii europeni salută reacţiile puternice la nivel 
internaţional, din partea guvernelor din întreaga 
lume, în favoarea implementării depline a acestui 
acord.  

Cu privire la finanţarea acţiunii privind clima, deputaţii europeni solicită 
angajamente concrete la nivel european şi internaţional pentru a găsi noi surse de 
finanţare. Creditele şi practicile de împrumut ar trebui aliniate cu obiectivul de a 
menţine o creştere a temperaturii cu mult sub 2°C, inclusiv abandonarea 
combustibililor fosili şi eliminarea treptată a creditelor la export (stimulente financiare) 
pentru investiţiile în combustibili fosili. 

 Referitor la pieţele globale de carbon, deputaţii europeni salută dezvoltarea 
sistemelor de comercializare a emisiilor la nivel mondial, dintre care 18 sunt 
operaţionale pe 4 continente. Este încurajată Comisia Europeană să promoveze 
                                                           

1
 Proiect de propunere de rezoluție depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B-

0000/2017 în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură referitoare la 
Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice de la Bonn, Germania (COP 23) -
(2017/2620(RSP). 

2
 United Nation Framework Convention on Climate Change 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ENVI/ENVI(2017)0907_1/sitt-6574130
http://newsroom.unfccc.int/
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legăturile dintre EU-ETS şi alte pieţe ale carbonului, pentru a spori ambiţiile în lupta 
împotriva schimbărilor climatice şi, în acelaşi timp, pentru a contribui la reducerea 
riscului de carbon. 

Propunerea de rezoluţie a fost votată în cadrul Comisiei ENVI şi va fi supusă la 
votul plenului în sesiunea din 2-5 octombrie a. c., la Strasbourg3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3  În prezent, Parlamentul European lucrează la 3 propuneri legislative care vor pune în aplicare 
Acordul de la Paris: Reforma pieţei carbonului după 2020 (EU ETS) (raportoarea Julie Girling), 
Regulamentul privind alocarea energiei, (Gerben-Jan Gerbrandy) şi Regulamentul privind emisiile şi 
eliminările de gaze cu efect de seră legate de utilizarea terenurilor, de schimbarea utilizării terenurilor şi 
de silvicultură (raportor Norbert Lins). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Migraţie 

 Progresele privind migraţia trebuie să continue 

Comisia Europeană a adoptat pe data de 6 septembrie a.c., un număr de 4 
rapoarte privind migraţia, făcând apel la părţile implicate să menţină şi să accelereze şi 
mai mult progresele înregistrate în gestionarea fluxurilor de migraţie neregulamentară, 
protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene (UE) sau sprijinirea statelor 
membre care se confruntă în mod direct cu valurile de refugiaţi. 

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, consideră că: 
„(...) Toate autorităţile sau instituţiile UE au muncit din greu pentru a gestiona 
fluxurile de migraţie, pentru a ne proteja frontierele externe şi pentru a sprijini statele 
membre din prima linie. Suntem pe drumul cel bun şi rezultatele se pot vedea pe teren. 
Cu toate acestea, provocările şi factorii de risc aferenţi migraţiei persistă. Din acest 
motiv, trebuie să continuăm să îmbunătăţim acţiunile pe care le întreprindem în 
vederea salvării de vieţi omeneşti, a instituirii unor căi sigure şi legale pentru cei care 
merită să beneficieze de protecţie şi a returnării celor care nu au dreptul de a rămâne 
în UE.” 

Cele 4 rapoarte au avut următoarele evoluţii: 

 transfer şi relocare: la 2 ani de la lansarea mecanismului de urgenţă, 
se observă în continuare o tendinţă pozitivă în ceea ce priveşte acţiunile de transfer, la 
data de 4 septembrie a.c. fiind transferate peste 27.695 de persoane (19.244 din Grecia 
şi 8.451 din  Italia). O serie de state membre (Malta, Letonia, Finlanda, Lituania, 
Luxemburg, Suedia) fie şi-au îndeplinit deja obligaţiile în termeni de alocări ce le 
reveneau pentru Grecia sau Italia, fie sunt pe cale de a le îndeplini.  Există însă şi state 
membre, respectiv Cehia, Ungaria şi Polonia, care continuă să-şi încalce obligaţiile. În 
ceea ce priveşte relocarea, doar 17.305 persoane din numărul total stabilit (22.504) au 
fost relocate. 
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 Declaraţia UE-Turcia: în ciuda unei uşoare creşteri a numărului de 
sosiri de migranţi în timpul verii, numărul trecerilor zilnice din Turcia în insulele 
greceşti a rămas scăzut de la ultimul raport, publicat la 13 iunie a.c., înregistrându-se, în 
medie, 75 de sosiri pe zi. Sunt încă necesare eforturi suplimentare pentru reducerea 
numărului de cereri de azil nesoluţionate şi pentru abordarea problemei capacităţilor 
insuficiente de prelucrare şi de luare în custodie publică. 

 poliţia de frontieră şi garda de coastă europeană: Agenţia a 
realizat 2 operaţiuni pentru a ajuta Spania şi a sprijinit 193 operaţiuni de returnare. 
Persistă deficienţele în ce priveşte punerea la dispoziţie de personal, iar din aprilie a.c. 
nu s-au mai adus noi contribuţii în sprijinul rezervei de reacţie rapidă în ceea ce 
priveşte  echipamentele. Statele membre trebuie să-şi îndeplinească de urgenţă 
angajamentele şi să remedieze deficienţele rămase pentru a asigura gestionarea eficace 
a frontierelor externe ale UE. 

 cadrul de parteneriat şi ruta central-mediteraneană: a fost 
observată scăderea substanţială a pierderilor de vieţi omeneşti pe mare în lunile de 
vară, precum şi reducerea semnificativă a numărului de migranţi pe această rută. 

Educaţie 

 Stimul pentru stagiile de ucenicie de lungă durată 

Comisia Europeană susţine stagiile de ucenicie de lungă durată în străinătate, 
prin pre-finanţarea a 7 proiecte-pilot, având ca scop testarea unor astfel de stagii cu 
durate de cel puţin 6 luni de zile. De asemenea, prin iniţiativa Erasmus Pro4, care va 
deveni operaţională în 2018, se propune îmbunătăţirea mobilităţii pe termen lung a 
cursanţilor din învăţământul profesional şi tehnic (VET). Ambele măsuri reprezintă 
primele etape dintr-un cadru european dedicat mobilităţii ucenicilor. 

Comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi 
mobilitatea forţei de muncă, dna Marianne Thyssen, a declarat că: „(...) Dovezile 
existente arată că experienţa mobilităţii de lungă durată sporeşte competenţele 
sociale, profesionale şi lingvistice – mult mai mult decât perioadele scurte petrecute în 
străinătate. Spre deosebire de studenţii care participă la programe cu durata de 1 an 
(programul Erasmus), marea majoritate a cursanţilor din învăţământul profesional 
şi tehnic au tendinţa de a studia în străinătate pentru perioade mai degrabă scurte. 
Acesta este motivul pentru care creăm mai multe oportunităţi de lungă durată, ceea 
ce le va spori şansele pe piaţa muncii. Cu aceste proiecte-pilot şi cu noua noastră 
iniţiativă Erasmus Pro estimăm că, până în 2020, vom oferi până la 50.000 de 
oportunităţi pentru cursanţii din învăţământul profesional şi tehnic de lungă durată.” 

Proiectele-pilot lansate anul acesta vor oferi un stagiu într-o altă ţară din UE pe o 
perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni pentru 238 de ucenici, cu scopul de a identifica 
bunele practici şi obstacolele în calea unor stagii de ucenicie de lungă durată în 

                                                           

4 Iniţiativa Erasmus Pro a fost propusă în decembrie 2016 şi va permite unui număr suplimentar de 
50.000 de tineri să petreacă între 3 şi 12 luni într-un alt stat membru, în calitate de cursant în 
învăţământul profesional şi tehnic (VET). Comisia urmăreşte să sporească oportunităţile de mobilitate de 
durată mai lungă şi, prin urmare, să faciliteze experienţe mai aprofundate pentru cursanţii VET şi pentru 
ucenici, pentru a-i ajuta să realizeze o parte mai semnificativă a formării lor profesionale într-o altă ţară 
europeană. 

 

http://www.delorsinstitute.eu/011-21235-Erasmus-Pro-for-a-million-young-European-apprentices-by-2020.html
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străinătate. Scopul lor este de a evalua cererea şi capacităţile în materie de scheme de 
mobilitate transnaţională de lungă durată a ucenicilor; de a identifica blocajelor în calea 
mobilităţii de lungă durată; de a identifica şi disemina bunele practici şi factorii de 
succes pentru stagiile de lungă durată destinate ucenicilor. Aceste stagii se vor 
desfăşura până la sfârşitul anului 2018 şi începutul anului 2019. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 În data de 4 septembrie 2017, Înaltul Reprezentant a participat la lucrările  
Forumului Strategic Bled5, în cadrul căruia a 
declarat că Uniunea Europeană este în continuare 
ferm angajată faţă de integrarea europeană a 
Balcanilor de Vest: (…) „Oamenii din Balcani sunt 
europeni şi merită să beneficieze de aceleaşi 
oportunităţi, garanţii şi drepturi ca toţi ceilalţi 
cetăţeni ai acestui continent.”  

Dna Mogherini a mai subliniat faptul că 
politica „de a depăşi diferenţele şi de a crea spaţii 
de cooperare” este singura cale de a păstra şi de a 
încuraja pacea, abordând în acelaşi timp interesele şi nevoile cetăţenilor. În plus, 
Înaltul Reprezentant a afirmat faptul că până la sfârşitul mandatului său, se aşteaptă la 
„progrese practice şi măsurabile pentru toţi cei 6 parteneri din Balcanii de Vest.”  

 Înaltul Reprezentant a prezentat, pe data de 6 septembrie a.c., cel de Al 5-
lea Raport al Cadrului de parteneriat privind migraţia care arată că măsurile luate 
pentru o mai bună gestionare de-a lungul drumului central mediteranean şi cu 
partenerii din Africa încep să dea rezultate. Numărul de decese pe mare a scăzut 
semnificativ şi, împreună cu Organizaţia internaţională pentru Migraţie (OIM), UE a 
sprijinit mai mult de 110.00 de migranţi să se întoarcă voluntar în ţările lor de origine - 

Libia şi Niger. 

În regiunea Sahel, UE acordă sprijin 
pentru a îmbunătăţi securitatea şi dezvoltarea. 
Au fost lansate proiecte care să ajute la crearea 
de locuri de muncă sau să sprijine serviciile 
sociale de bază în beneficiul populaţiei locale. 
Comisia Europeană a mobilizat fonduri pentru a 
sprijini peste 37.000 de relocări în 2018, inclusiv 
din Africa de Nord şi Cornul Africii.  

Referitor la paşii următori, se consideră că 
trebuie redusă presiunea de-a lungul rutei 

centrale din Marea Mediterană, instrumentele şi resursele disponibile trebuie extinse, 
iar proiectele existente pentru promovarea rezistenţei socio-economică în ţările de 
origine şi de tranzit ar trebui puse în aplicare cât mai rapid.  

 
                                                           

5 Forumul Strategic Bled este o întâlnire anuală care reuneşte factori de decizie din diferite 
domenii (şefi de stat şi de guvern, miniştrii, diplomaţi, reprezentanţi din domeniul afacerilor, cercetători 
şi reprezentanţi ai mass-media din întreaga lume) pentru a încuraja dezbateri libere, de actualitate, 
privind provocările politice, de securitate şi de dezvoltare, precum şi de a căuta noi ideii şi soluţii.  

https://www.bledstrategicforum.org/wp-content/uploads/2016/02/Programme-BSF2017-New-Reality-EN-3108.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3091_en.htm?locale=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3091_en.htm?locale=EN
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CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII 

EUROPENE 
 

Cauza: Republica Slovacă şi Ungaria / Consiliul Uniunii 

Europene 

 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene constată legalitatea 
deciziei Uniunii Europene privind cotele de transfer a unor solicitanţi de 
protecţie internaţională între statele membre 

La 6 septembrie 2017, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a respins acţiunile 
prin care Slovacia şi Ungaria ceruseră anularea deciziei Consiliului Uniunii Europene 
din septembrie 20156, act care a prevăzut un mecanism de transfer temporar şi 
excepţional din Italia şi Grecia în alte state membre a unui număr de 120.000 de 
solicitanţi de protecţie internaţională. 

Decizia atacată la Curtea de Justiţie este al doilea act de acest fel, ulterior deciziei 
adoptate în aceeaşi lună - septembrie 2015 - pentru transferul din aceleaşi două state 
membre către celelalte state membre a 40.000 de solicitanţi de protecţie 
internaţională7. 

Aceste măsuri ale Uniunii Europene au fost adoptate ca răspuns la presiunile 
migraţioniste, de dimensiuni fără precedent, cu care state membre ale sale (din 
Mediterana Centrală şi Estică) s-au confruntat ulterior anului 2014.  

Mecanismul de transfer între state membre al unor astfel de persoane are 
caracter obligatoriu, însă temporar, aplicându-se pentru un termen de 2 ani.  

                                                           

6
 Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri 

provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei şi al Greciei. 
7 Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri 

provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei şi al Greciei. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5120/ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015D1601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32015D1523
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La adoptarea deciziei atacate, în Consiliu, 4 state membre au votat împotrivă 
(Republica Cehă, Ungaria, Slovacia şi România), iar un stat membru (Finlanda) s-a 
abţinut. 

Prin hotărârea sa în cauzele conexate C-643/15 şi C-647/15, Republica Slovacă şi 
Ungaria/Consiliul Uniunii Europene, ECLI:EU:C:2017:631, Curtea de Justiţie a respins 
atât argumentele de ordin procedural, legate de regularitatea procedurii de adoptare a 
deciziei, cât şi argumentele de ordin material. 

Printre altele, Curtea de Justiţie a arătat că măsurile prin care Grecia şi Italia au 
obţinut sprijin substanţial de ordin operativ şi financiar - în cadrul politicii europene de 
migraţie şi azil - nu erau vădit incorecte, ţinând cont de informaţiile existente la data 
adoptării acelor măsuri. 

Curtea a notat că, în cursul discuţiilor care au condus la adoptarea deciziei în 
litigiu, a reieşit cu claritate imposibilitatea ajungerii la un consens între statele membre 
cu privire la distribuirea între state a persoanelor transferate, astfel încât, dată fiind 
urgenţa deosebită a situaţiei migraţioniste cu care se confruntau Grecia şi Ungaria, 
Consiliul nu a săvârşit o eroare vădită de apreciere adoptând decizia sa. 

Curtea de Justiţie a afirmat importanţa principiului solidarităţii şi al distribuirii 
echitabile a răspunderii între statele membre în domeniul azilului şi migraţiei, 
consacrat la art. 80 TFUE. 

 

 

Ska Keller, raportoarea Parlamentului European pentru deciziile de trasfer, şi 
Claude Moraes, preşedintele Comisiei pentru libertăţi civile, au salutat decizia Curţii de 
Justiţie a UE (CJEU), din 6 septembrie a.c., prin care această instituţie s-a exprimat 
împotriva recursului Ungariei şi Slovaciei la decizia UE de a reloca refugiaţii din Grecia 
şi Italia, spunând că acest mecanism contribuie efectiv şi proporţional la capacitatea 
Greciei şi Italiei de a face faţă consecinţelor crizei migratoare din 20158. 

 Dna Ska Keller a declarat: „(…) Acum că CJEU a respins acţiunile Ungariei şi 
Slovaciei împotriva distribuţiei refugiaţilor, nu mai există nici o scuză. Solidaritatea 
în UE nu este o stradă cu sens unic. Şefii de guvern, cum ar fi Viktor Orbán, nu pot 
cere mai mulţi bani în timp ce continuă să blocheze primirea refugiaţilor din Grecia şi 
Italia. (…) Această decizie reprezintă un punct de cotitură pentru UE, iar CJUE a 

                                                           

8 Având în vedere gravitatea crizei refugiaţilor în vara anului 2015, UE a adoptat două măsuri de 
urgenţă pentru a reloca mii de refugiaţi. Un număr de 160.000 de solicitanţi de azil, care ar putea 
beneficia de statutul de refugiat, urmau să fie transferaţi din Italia şi din Grecia în alte state membre 
până în septembrie 2017 în cursul procesării cererilor lor. Ungaria şi Slovacia au făcut apel la Curtea de 
Justiţie a UE (CJEU) să anuleze cea de-a doua decizie, care prevedea relocarea a 120.000 de solicitanţi de 
azil, denunţând ceea ce consideră că reprezintă un temei juridic greşit şi avansând faptul că sistemul nu 
era proporţional sau adecvat scopului urmărit.  

În luna iunie, Comisia Europeană a anunţat o procedură de încălcare a dreptului comunitar 
împotriva Republicii Cehe, Ungariei şi Poloniei pentru nerespectarea obligaţiilor care le revin în 
contextul deciziilor de relocare. Nici Ungaria, nici Polonia nu au avut relocări până în prezent, în timp ce 
Republica Cehă nu a relocat nici un solicitant din luna august 2016. 

 Potrivit datelor furnizate de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, aproximativ 
50.000 de solicitanţi de azil sunt blocaţi în Grecia, în timp ce Italia a stabilit un nou record cu 181.436 de 
migranţi şi solicitanţi de azil care au sosit în 2016. Anul acesta, 99.742 de persoane au sosit în ţară, în 
mare parte din Libia. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E080
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091en.pdf
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confirmat că solidaritatea este un principiu-cheie al politicii comune în materie de azil 
şi că toate statele membre trebuie să-şi îndeplinească acum obligaţiile. Comisia 
Europeană ar trebui, de asemenea, să monitorizeze procedurile de încălcare a 
dreptului comunitar împotriva Ungariei, Republicii Cehe şi Poloniei pentru 
nerespectarea angajamentelor asumate.”  

 La rândul său, dl Claude Moraes a declarat că: „(…) Ţările Uniunii nu pot să nu-
şi respecte responsabilităţile; după cum demonstrează verdictul CJEU, ele trebuie să-
şi onoreze angajamentele de la adoptarea mecanismului de relocare din 2015. Şi 
totuşi, după 2 ani, doar 28.000 de persoane din 160.000 au fost relocate. (…) Faptul 
că toate statele membre au relocat un sfert din numărul de persoane (din 160.000) 
din Italia şi Grecia, atrage atenţia asupra lacunelor semnificative existente la cea mai 
mare criză a refugiaţilor de pe continent, de după cel de-Al doilea Război Mondial. 
Trebuie să instituim urgent un răspuns organizat şi umanitar.” 
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