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 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  documentului Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu - Planul de acţiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11 din 19 aprilie 

2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale şi 
cu cele ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată  cu examinarea în 
fond a Planului  de acţiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 - Comunicare a 
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, document nelegislativ, transmis cu 
adresa nr.18/E din 24 septembrie 2015(E-40/2015). 

Termen pentru formularea proiectului de opinie al Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: 1.10.2015. 

Obiectivul general al comunicarii vine să răspundă obiectivului din Agenda 
Strategică a UE girată de către Consiliul European din luna iunie 2014 privind „o mai 
bună gestionare a migraţiei sub toate aspectele”  şi priorităţilor formulate în sprijinul 
unei abordări cuprinzătoare privind gestiunea la nivelul UE a fenomenului migraţiei.  

O parte esenţială a eforturilor cuprinzătoare ale UE de a găsi soluţii la problema 
migraţiei şi de a reduce migraţia neregulamentară este returnarea migranţilor în situaţie 
neregulamentară, care nu au drept de şedere în UE în ţările lor de origine, cu 
respectarea deplină a principiului nereturnării. Creşterea ratei de returnare a 
migranţilor în situaţie neregulamentară trebuie să fie însoţită de eforturile reînnoite ale 
UE de a-i proteja pe cei aflaţi în nevoie, inclusiv prin transfer şi relocare. 

Eficacitatea sistemului UE pentru returnarea migranţilor în situaţie 
neregulamentară trebuie consolidată şi în acest sens, drept pentru care, Consiliul 
European a invitat Comisia „să instituie un program european de returnare specific”, 
astfel ca toate acţiunile prevăzute în prezenta comunicare să fie puse în aplicare în 
conformitate cu standardele internaţionale din domeniul drepturilor omului, în 
special Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia ONU din 
1951 privind statutul refugiaţilor și Protocolul din 1967 la aceasta, precum şi cu 
principiul nereturnării, garantat de legislaţia UE aplicabilă. În conformitate cu 
solicitarea Consiliului European din 25-26 iunie 2015, trebuie  alocate resurse 
adecvate, pentru ca politica UE în materie de returnare să fie mai eficace. 
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       Comisia încurajează statele membre să elaboreze proiecte comune de 
reintegrare, care ar putea îmbunătăţi atât calitatea sprijinului oferit migranţilor, cât şi 
rentabilitatea – prin economii de scară în ceea ce priveşte costurile administrative. 

Pentru a mări şi mai mult rata de returnare voluntară, Comisia finanţează 
programe de returnare voluntară asistată prin intermediul FAMI, în cooperare cu 
partenerii de la nivel guvernamental şi neguvernamental, precum Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM). Comisia sprijină Reţeaua Instrumentului 
european de reintegrare (European Reintegration Instrument Network – ERIN), care le 
oferă persoanelor returnate sprijin pentru reintegrare, precum şi sprijin social şi 
profesional. 

Aplicarea riguroasă şi sistematică a normelor UE privind returnarea este esenţială 
pentru a spori eficacitatea sistemului. Directiva UE privind returnarea impune 
statelor membre obligaţia legală de a emite o decizie de returnare împotriva oricărui 
resortisant al unei ţări terţe aflat în situaţie de şedere neregulamentară pe teritoriul lor 
şi de a lua măsuri pentru executarea acestei decizii. 
       Sistemele europene existente de informaţii, în special Sistemul de Informaţii 
Schengen (SIS), Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi Eurodac, ar trebui 
utilizate mai bine pentru a ameliora eficacitatea sistemului UE de returnare şi în acest 
sens, statele membre ar trebui să înfiinţeze o reţea de puncte naţionale de contact 
pentru a face schimb de informaţii cu privire la retragerea permiselor de şedere, în 
special în cazul migranţilor care au cazier judiciar. Comisia îndeamnă statele membre 
să asigure respectarea obligaţiei de a menţiona în SIS toate documentele anulate, de 
exemplu, permisele de şedere, în vederea confiscării.  
        Frontex are de îndeplinit un rol crucial în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
cooperării practice în materie de returnare, care ar trebui să fie intensificat în 
continuare. În prezent, această agenţie are sarcina de a oferi asistenţă statelor membre 
cu privire la returnarea migranţilor în situaţie neregulamentară, fără a aborda 
chestiunile de fond ale deciziei de returnare, în special prin organizarea de operaţiuni 
comune de returnare şi prin identificarea celor mai bune practici privind dobândirea 
documentelor de călătorie şi îndepărtarea migranţilor. 
         Comisia va încuraja şi va îndruma dezvoltarea unui sistem integrat de 
gestionare a returnării prin conectarea tuturor reţelelor şi programelor finanţate de 
UE care se axează pe returnare şi readmisie. Astfel, se vor crea sinergii între 
Abordarea europeană integrată privind returnarea către ţări terţe (EURINT), ERIN şi 
Reţeaua europeană a ofiţerilor de legătură pentru returnare (EURLO).  
 Stimularea cooperării în materie de returnare şi de readmisie cu principalele ţări 
de origine şi de tranzit ale migranţilor în situaţie neregulamentară este esenţială 
pentru creşterea ratelor de returnare şi descurajarea în continuare a migraţiei 
neregulamentare, iar readmisia propriilor resortisanţi reprezintă o obligaţie în temeiul 
dreptului internaţional cutumiar.  

În ceea ce priveşte ţările din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ţările ACP), 
această obligaţie este prevăzută pe larg la articolul 13 din Acordul de la Cotonou. 
        Comisia va depune eforturi pentru a asigura punerea în aplicare a angajamentelor 
privind readmisia, asumate atât în cadrul unor acorduri de readmisie specifice, cât şi al 
Acordului de la Cotonou, în temeiul căruia ţările ACP s-au angajat să accepte 
returnarea şi readmisia propriilor resortisanţi care sunt prezenţi, în mod ilegal, pe 
teritoriul unui stat membru al UE, la cererea acestui stat membru şi fără alte 
formalităţi. Până în prezent, UE a încheiat 17 acorduri de readmisie.  
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Este de necontestat faptul că sunt necesare dialoguri politice la nivel înalt privind 
readmisia, dialoguri, prin care se va asigura că returnarea şi readmisia sunt privite ca o 
prioritate în relaţiile cu aceste ţări. Dialogurile la nivel înalt, care vor fi lansate de 
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, ar trebui să 
se concentreze asupra ţărilor în care sunt necesare un angajament politic şi un efect de 
pârghie, fie pentru punerea în aplicare a angajamentelor existente, fie pentru încheierea 
sau lansarea negocierilor privind acorduri de readmisie. Asistenţa acordată la nivel 
european şi politicile UE ar trebui să fie utilizate ca stimulente pentru a încuraja 
disponibilitatea ţării partenere de a coopera cu UE. 

Comisia şi statele membre ar trebui să depună eforturi suplimentare pentru a 
sprijini reintegrarea persoanelor returnate (sprijinul pentru reintegrare va fi 
furnizat atât la nivel individual, cât şi la nivel de stat, pentru a pune atât la dispoziţia 
persoanei returnate, cât şi a ţării de origine, mijloace pentru reintegrare) şi a consolida 
capacitatea ţărilor lor de origine de a readmite aceste persoane (consolidarea 
capacităţilor de readmisie ar trebui să se concentreze pe îmbunătăţirea capacităţii 
autorităţilor responsabile de a răspunde în timp util la cererile de readmisie şi pe 
facilitarea şi accelerarea identificării propriilor resortisanţi de către ţările de origine), în 
scopul îmbunătăţirii cooperării practice şi a caracterului durabil al returnărilor. 

UE trebuie să îşi sporească influenţa privind readmisia în raport cu ţările 
partenere, pentru a asigura punerea în aplicare a angajamentelor şi a acordurilor 
existente, precum şi pentru a facilita negocierea şi încheierea altora noi.  

Consiliul European din 25-26 iunie 2015 a solicitat Comisiei şi Consiliului să 
pregătească „un pachet global în scopul de a pregăti negocierile”. 

Astfel că, pentru a ajuta anumite ţări partenere să îşi îndeplinească în practică 
obligaţiile în materie de readmisie şi pentru a sprijini negocierile, ar trebui elaborate 
pachete de sprijin adaptate. Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului UE pentru 
returnarea migranţilor în situaţie neregulamentară necesită voinţă politică şi 
prioritizare, aplicarea integrală a normelor UE, precum şi sisteme administrative şi 
resurse adecvate la nivel naţional. Comisia, cu sprijinul agenţiilor relevante ale UE, va 
lua toate măsurile necesare pentru a consolida sistemul UE în materie de returnare, cu 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale şi a garanţiilor pentru returnări în 
condiţii de demnitate.  

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 29 septembrie 2015. 

La dezbateri  au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri ai Comisiei. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere faptul că Guvernul 

României nu a transmis Parlamentului punctul de vedere cu privire la poziţia României 
faţă de documentul supus dezbaterii, membrii Comisiei - în considerarea că şi 
România trebuie să sprijine acest plan de acţiune, având în vedere provocările şi 
problemele cu care se confruntă UE în ultima perioadă şi care trebuie gestionate în aşa 
fel încât drepturile omului să fie respectate în integralitatea lor - au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării 
Comunicării.      

              
            PREŞEDINTE                                                          SECRETAR 
 
            Nicolae PĂUN                                                   Ioan Sorin ROMAN 
 
Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş 


