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1. Data adoptării: 16.10.2019; responsabil: Dimitris AVRAMOPOULOS (membru al 

Comisiei responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetățenie)1 

2. Titlul documentului: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European și Consiliu – Raport referitor la progresele înregistrate cu privire la punerea în 

aplicare a Agendei europene privind migrația 

3. Date de identificare: COM(2019)481 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

8. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru libertăți civile, justiție 

și afaceri interne (LIBE); etapă pregătitoare (cf. OEIL) 

- Consiliul UE: 12-13 martie 2020 și 4-5 iunie 2020 – reuniuni ale Consiliului JAI (fiind 

anunțată posibilitatea unor schimburi de opinii privind domeniul migrației); 19-20 martie 

2020 – reuniune a Comitetului strategic pentru imigrație, frontiere și azil (CSIFA)2, grup de 

pregătire al Consiliului; un alt grup de pregătire (centrat asupra dimensiunii externe a 

politicilor UE în domeniu) este Grupul de lucru la nivel înalt pentru azil si migrație (HLWG)3 

 

1. Context și obiectiv 

Comunicarea de față prezintă principalele evoluții înregistrate referitoare la Agenda 

europeană privind migrația – COM(2015)2404, inițiată în cursul anului 2015, în contextul 

măsurilor de răspuns la criza migrației și a refugiaților; comunicarea acordă o atenție specială 

prezentării acțiunilor întreprinse la nivelul UE de la raportul anterior, prezentat în martie 

2019 – COM(2019)126, și precizează domeniile în care trebuie acționat în continuare. 

Concluzia generală a raportului este aceea că acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii, 

subsecvent crizei migrației și a refugiaților, au pus bazele unei politici a Uniunii în domeniul 

migrației mult mai solide decât anterior izbucnirii respectivei crize. 

 

 

                                                           
1 Notă: În cadrul noii Comisii Europene (prezidată de dna Ursula VON DER LEYEN), al cărui mandat a 

început la 1 decembrie 2019, dna Ylva JOHANSSON răspunde de domeniul afacerilor interne (inclusiv 

migrație). 
2 „Strategic Committee on Immigration Frontiers and Asylum (SCIFA)” (en.). 
3 „High-Level Working Group on Asylum and Migration (HLWG)” (en.). 
4 Comunicare examinată de Camera Deputaților (cf. fișa procedurii). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_481_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2019)0481
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15261-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13604-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/strategic-committee-immigration-frontiers-asylum/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-group-asylum-migration/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_240_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_126_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson_en
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=389


2/6 

2. Prezentarea principalelor direcții ale raportului 

►În privința solidarității și sprijinului acordat statelor membre, hotspoturile sunt considerate 

a constitui în prezent un model operațional ce oferă sprijin rapid și eficient în punctele-cheie 

(în Grecia funcționează cinci hotspoturi, iar Italia, patru hotspoturi); agențiile UE (în 

particular Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă5 / „Frontex”) au 

desfășurat personal (peste 2.300 de angajați) la fața locului, în scopul ameliorării gestionării 

migrației, consolidării frontierelor externe, salvării vieților, reducerii numărului sosirilor 

neregulate și asigurării returnărilor eficace. Sunt urmărite cu precădere procesele de 

coordonare și structurile operative, constituite la fața locului. 

Se subliniază importanța gestionării frontierelor externe ale UE potrivit mandatului extins 

atribuit Frontex (în temeiul Regulamentului 2019/1896 din 13 noiembrie 2019), care va 

dispune de un corp permanent de 10 000 de membri ai personalului operațional, cu 

competențe executive, dar și de echipamente proprii. Comunicarea expune și importanța 

interoperabilității sistemelor de informații6. 

►Cooperarea mai strânsă cu țările terțe partenere este considerată a aduce rezultate în 

privința reducerii cauzelor migrației neregulamentare, protejării refugiaților și migranților și 

susținerii comunităților gazdă. Raportul descrie programe desfășurate în Africa de Nord 

(Libia, Tunisia, Maroc), Cornul Africii, regiunea Sahel și a Lacului Ciad (Sudanul de Sud, 

Sudan, Etiopia și regiunea Marilor Lacuri); Asia (Afganistan). 

În acest scop, a fost mobilizată o finanțare fără precedent, în cuantum de 9,7 miliarde euro, în 

special prin intermediul Fondului fiduciar al UE pentru Africa [EU Trust Fund for Africa], 

Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană [Syria Trust Fund] sau 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia [Facility for Refugees in Turkey]. În privința celui 

din urmă instrument, comunicarea arată că a fost alocat deja un procent de 97 % din suma 

totală de 6 miliarde euro. Sprijinul UE se centrează și asupra rezilienței, stabilității, respectiv 

oportunităților de ordin economic și în privința ocupării forței de muncă. Se apreciază 

ameliorarea cooperării cu țările terțe partenere în planul returnării, în prezent aflându-se în 

vigoare acorduri de returnare și readmisie cu 23 de țări de origine și de tranzit. 

Comunicarea reafirmă importanța funcționării eficace a sistemelor de returnare de care 

dispun statele membre și menționează negocierile referitoare la propunerea de revizuire a 

directivei privind returnarea, măsurile de punere în practică a mandatului Agenției Europene 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ce a fost extins și în domeniul returnării7, și 

rolul în același domeniu al noii rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație 

(potrivit Regulamentului 2019/1240). 

►Viitorul sistem european comun de azil („SECA”), arată comunicarea, constituie unul 

dintre cele mai clare învățăminte ale crizei migrației și a refugiaților. Comisia ar urma să 

prezinte propunerile necesare pentru un cadru complet și durabil al UE în domeniul migrației 

și azilului. Reformarea SECA (inițiată în 2016) este în curs, fiind înregistrate progrese în 

privința a cinci dintre cele șapte propuneri legislative. S-ar impune o abordare comună pentru 

                                                           

5 Agenție a UE ce are rol de a ajuta statele membre să protejeze frontierele externe ale UE; în prezent este în 

curs a doua etapă de reforme (introduse prin Regulamentul 2019/1896), menită să consolideze capacitatea 

agenției printr-o rezervă permanentă compusă din 10.000 de membri ai personalului operativ. 

6 Potrivit Regulamentelor 2019/817 și 2019/818. 

7 Extinderea mandatului agenției UE a avut loc în temeiul Regulamentului 2019/1896. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32019R1896
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32019R1240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32019R1896
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garantarea unui sistem de azil echitabil, mai eficace și mai durabil8. În prezent, în acord cu 

poziția majorității statelor membre, este urmată o abordare ce vizează întregul pachet (toate 

cele șapte propuneri), ceea ce reclamă ajungerea la un acord asupra elementelor fundamentale 

ale Regulamentului Dublin și ale Regulamentului privind procedura de azil. 

►Sunt evidențiate progrese importante în privința unor căi sigure și legale de migrație, în 

contextul în care, în cursul ultimilor cinci ani, statele membre au întreprins cele mai 

însemnate eforturi colective de până acum în privința relocării / reinstalării a aproape 63.000 

de persoane. Urmare a apelului Comisiei de continuare, în anul 2020, a relocării, statele 

membre au oferit aproximativ 30.000 de locuri. Comunicarea arată că, până la adoptarea 

cadrului de relocare al Uniunii propus, se aplică mecanisme temporare. 

Presiunea migratorie asupra tuturor rutelor înspre Europa9 a coborât la niveluri anterioare 

crizei migrației și a refugiaților din 2015, în cursul lunii septembrie 2019 sosirile fiind cu 

circa 90 % mai mici decât în luna septembrie 201510. Situația rămâne volatilă, iar evoluțiile 

geopolitice generează preocupări. Pe de altă parte, numărul cererilor de azil, depuse în cursul 

anului 2019, a înregistrat o creștere comparativ cu anul 2018, iar cererile au fost depuse 

preponderent în Germania, Franța, Spania, Grecia și Regatul Unit (peste 72 % din total). 

Raportul semnalează și problematica deplasărilor secundare (i.e. înregistrarea unui solicitant 

de azil într-un stat membru și depunerea unei noi cereri într-un alt stat membru), Franța și 

Germania11 fiind principalele țări de destinație pentru deplasările secundare. 

►Comunicarea afirmă necesitatea unor acțiuni urgente în vederea ameliorării condițiilor din 

estul Mediteranei, generate în particular de creșterea numărului migranților sosiți în insulele 

grecești, de noile presiuni migraționiste din Turcia și de instabilitatea din regiune; acele 

acțiuni urgente vizează condițiile de primire, creșterea transferurilor din insule spre zona 

continentală a Greciei și sporirea returnărilor în temeiul Declarației UE-Turcia din 18 martie 

201612; se prevede sporirea sprijinului acordat Ciprului în domeniu. 

►Este afirmată importanța unei solidarități mai mari în privința acțiunilor de căutare și 

salvare (întreprinse în zona centrală a Mediteranei), apreciindu-se că soluțiile ad hoc de 

transfer, coordonate de Comisia Europeană (cu sprijinul agențiilor UE, în special al Biroului 

European de Sprijin pentru Azil / „EASO”), nu constituie remedii pe termen lung. Sunt 

susținute acordurile temporare încheiate de statele membre în vederea facilitării debarcării, 

ulterior căutărilor și salvării din Mediterana, acorduri ce pot inspira gestionarea fluxurilor 

migratorii din alte părți ale Mediteranei. 

►Se susține accelerarea evacuărilor din Libia, în contextul intensificării eforturilor grupului 

operativ (trilateral) Uniunea Africană-Uniunea Europeană-Organizația Națiunilor Unite, pe 

fondul conflictelor violente produse în Tripoli și împrejurimi în luna aprilie 2019: sunt vizate 

eliberarea migranților din detenție, facilitarea returnărilor voluntare și evacuarea persoanelor 

                                                           
8 Notă: Cel mai recent document public din registrul Consiliului UE referitor la stadiul procedurii legislative în 

privința celor șapte propuneri legislative în materia sistemului european comun de azil datează din luna 

februarie 2019 (doc. nr. 6600/19). 

9 i.e. ruta est-mediteraneeană, ruta Balcanilor de Vest, ruta central-mediteraneeană, ruta vest-

mediteraneeană/atlantică. 

10 Notă: Această tendință de reducere a numărului migranților nelegali detectați la frontierele externe ale UE 

este confirmată recent (la 8 ianuarie 2020) de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă: 

cf. „Flash Report – Irregular migration into EU at lowest level since 2013”. 

11 Notă: La 8 ianuarie 2020, guvernul federal german a prezentat raportul privind migrația pentru anul 2018. 

12 În temeiul declarației, Turcia s-a angajat să prevină creșterea fluxurilor de migrație neregulamentară în 

privința unor noi rute maritime sau terestre. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52016PC0270
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52016PC0467
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=COM:2016:0468:FIN
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6600-2019-INIT/ro/pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/flash-report-irregular-migration-into-eu-at-lowest-level-since-2013-n5pHiA
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/migrationsbericht-2018-1710730
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celor mai vulnerabile. Statele membre sunt chemate să sporească ritmul relocărilor în temeiul 

Mecanismului de tranzit de urgență [Emergency Transit Mechanism (ETM)] în Niger, 

mecanism gestionat împreună cu Agenția ONU pentru refugiați (UNHCR), și să sprijine nou 

înființatul mecanism similar în Rwanda. 

Raportul notează evacuările directe organizate către Italia (808) și către „Mecanismul de 

tranzit de urgență din România”13 (303)14. 

►Este semnalată importanța combaterii introducerii ilegale de migranți, arătându-se, în acest 

context, rolul de centralizare a acțiunilor exercitat de Centrul european privind introducerea 

ilegală de migranți (EMSC)15 din cadrul Europol, importanța cooperării strânse cu țările terțe, 

în scopul prevenirii introducerii ilegale de migranți, precum și a parteneriatelor operaționale 

comune (derulate în Niger, iar în viitor în Senegal și Guineea), alături de misiunile și 

operațiunile ce au loc în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PESC): operația 

Sophia (EUNAVFOR Med)16 și Misiunea UE de asistență pentru gestionarea integrată a 

frontierelor în Libia (EUBAM Libya)17. 

 

3. Poziții și evoluții recente (ordine cronologică) 

►23 septembrie 2019 – aspectele ridicate de migrație în Mediterana centrală au fost discutate 

cu ocazia unei reuniuni ministeriale, organizate în Malta și la care au participat miniștrii de 

interne din Franța, Germania, Italia și Malta, în prezența președinției finlandeze a Consiliului 

UE și a Comisiei Europene. Chestiunea centrală a discuțiilor a privit un mecanism de transfer 

al solicitanților de azil, având caracter temporar și voluntar, ce a fost expusă într-o declarație 

comună. 

                                                           
13 Notă: Din punct de vedere terminologic, versiunea în limba română a comunicării de față se referă la 

„Mecanismul de tranzit de urgență din România”, în timp ce versiunea în limba engleză a aceluiași document 

utilizează „Emergency Transit Centre in Romania”, iar cea în limba franceză „le centre de transit d’urgence en 

Roumanie”. 

Înființarea Centrului de Tranzit în Regim de Urgență, inaugurat în anul 2009 la Timișoara, a fost stabilită prin 

Legea nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor 

Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a 

unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la 

București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia. 

14 A se vedea și „UNHCR Update Libya (21 June 2019)”. 

15 „European Migrant Smuggling Centre (EMSC)” (en.) 

16 „Operație militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane”. Prin Decizia nr. 2019/1595 

din 26 septembrie 2019, Consiliul UE a prelungit operația până la 31 martie 2020. 

Comunicarea de față subliniază utilitatea deosebită a celulei de informare privind criminalitatea din cadrul 

operației Sophia pentru obținerea de informații operative și critică suspendarea temporară, începând cu luna 

martie 2019, a desfășurării navale pentru această operație, de natură să îi afecteze capacitatea de acțiune. 

17 „Obiectivele EUBAM Libya sunt sprijinirea autorităților libiene în dezvoltarea de structuri de securitate 

statale în Libia, în special în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al justiției penale 

în vederea contribuirii la eforturile de neutralizare a rețelelor de criminalitate organizată implicate îndeosebi în 

introducerea ilegală de migranți, în traficul de persoane, precum și în terorism în Libia și regiunea central-

mediteraneeană”: cf. Decizia nr. 2018/2009 a Consiliului UE din 17 decembrie 2018, prin care a fost prelungit 

mandatul acelei misiuni până la 30 iunie 2020. 

Pentru aspecte ale poziției instituțiilor UE în legătură cu situația din Libia, în contextul traficului de migranți 

(introducerii ilegale de migranți), a se vedea și The Guardian, „Migrants detained in Libya for profit, leaked EU 

report reveals”, 20 noiembrie 2019. 

https://www.statewatch.org/news/2019/jul/ASGI%20Resettlement%20ETM%20-%20ENGLISH.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Rwanda%20ETM%20Appeal%20-%20October%202019.pdf
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-migrant-smuggling-centre-emsc
https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2019/September/23/pr191984.aspx
http://www.statewatch.org/news/2019/sep/eu-temporary-voluntary-relocation-mechanism-declaration.pdf
http://www.statewatch.org/news/2019/sep/eu-temporary-voluntary-relocation-mechanism-declaration.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_481_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_481_FR_ACTE_f.pdf
https://www.unhcr.org/ro/535-rostiri2009centrul-de-tranzit-in-regim-de-urgenta-ctu-inaugurat-in-timisoara-html.html
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=83397
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-21-june-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1595&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D2009&from=ro
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/20/migrants-detained-in-libya-for-profit-leaked-eu-report-reveals
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►8 octombrie 2019 – declarația adoptată cu ocazia reuniunii ministeriale organizate în Malta 

a fost dezbătută de Consiliul JAI. 

►24 octombrie 2019 – plenul Parlamentului European a respins (la o diferență de două 

voturi18) o propunere de rezoluție referitoare la căutarea și salvarea pe Marea Mediterană 

(2019/2755(RSP)). 

►8 noiembrie 2019 – pornind de la raportul publicat de Comisia Europeană referitor la 

punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația (i.e. comunicarea de față) și în 

contextul dezbaterilor asupra propunerii de revizuire a directivei privind returnarea, 

președinția Consiliului UE a inițiat dezbateri asupra politicilor și instrumentelor ce ar putea 

fi utilizate pentru sporirea cooperării în domeniul readmisiei (doc. nr. 13190/19), adresând 

grupurilor sale de pregătire trei întrebări în legătură cu posibilitatea instituirii unui mecanism 

oficial sau neoficial de coordonare în vederea sporirii cooperării țărilor terțe cu scopul 

eficientizării procedurilor de returnare. 

►13 noiembrie 2019 – Germania a prezentat Consiliului UE un plan pentru un mecanism 

automat de transfer, între statele membre, a solicitanților de azil, mecanism cu caracter 

permanent și în temeiul căruia cererile de protecție internațională ar urma să fie examinate la 

frontierele externe ale UE19.  

►13 noiembrie 2019 – Curtea Europeană de Conturi a publicat un raport special – 

„Azilul, transferul și returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de 

reducere a disparităților dintre obiective și rezultate”, în care a evaluat îndeplinirea 

obiectivelor acțiunii UE de sprijinire a Greciei și Italiei, eficacitatea și rapiditatea 

procedurilor de azil și de returnare și îndeplinirea obiectivelor mecanismelor temporare de 

transfer de urgență. A fost evaluată funcționarea hotspoturilor din cele două state și 

eficacitatea procedurilor de returnare din acelea două, iar în urma auditului, Curtea a adresat 

recomandări Comisiei Europene și agențiilor, în sensul utilizării învățămintelor dobândite 

pentru a acumula experiență în vederea unui eventual viitor mecanism voluntar de transfer; 

consolidării gestionării asistenței de urgență și a programelor naționale din cadrul Fondului 

pentru azil, migrație și integrare; consolidării sprijinului operațional acordat de EASO pentru 

procedurile de azil; ajustării sprijinului acordat de Frontex în materia returnării și mobilizării 

experților săi în hotspoturi; consolidării gestionării sistemelor naționale de azil; sporirii 

sprijinului acordat procedurilor naționale de returnare. 

►2 decembrie 2019 – Consiliul JAI a dezbătut viitorul politicii UE în domeniul migrației și 

al azilului, având ca punct de plecare un raport din 22 noiembrie 2019, elaborat de președinția 

Consiliului UE („Calea de urmat pentru politica UE în domeniul migrației și al azilului – 

rezultatele discuțiilor”). Premisa raportului era inițierea noului ciclu legislativ 2019-2024, 

sens în care Comisia Europeană urmează a prezenta un „nou pact privind migrația și azilul”, 

care își va propune consolidarea abordării cuprinzătoare în domeniul migrației, prin 

analizarea frontierelor externe, a sistemelor de azil și de returnare, a spațiului Schengen de 

liberă circulație, precum și prin colaborarea cu partenerii din afara UE. 

 

4. Aspecte recente privind România 

Legea nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea OG nr. 44/2004 

privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de 

                                                           
18 Cf. EurActiv, „MEPs rejected boost to search and rescue operations in Mediterranean by two votes”, 

28.10.2019. 

19 Cf. și Politico.eu – „Germany sets out plan for automatic relocation of asylum seekers”, 26.11.2019. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2019/10/07-08/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0154_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2755(RSP)
http://www.statewatch.org/news/2019/nov/eu-council-readmission-cooperation-13190-19.pdf
http://www.statewatch.org/news/2019/dec/eu-asylum-FoodForThought-GermanNoPaper.pdf
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2019/12/02-03/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14364-2019-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=178&an=2019
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/meps-rejected-boost-to-search-and-rescue-operations-in-mediterranean-by-two-votes/
https://www.politico.eu/article/germany-sets-out-plan-for-automatic-relocation-of-asylum-seekers
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ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului 

Economic European – vizează consolidarea drepturilor acordate persoanelor beneficiare ale 

protecției internaționale, derularea unor programe de integrare coerente, creșterea implicării 

instituțiilor publice cu atribuții în domeniul integrării; recentele modificări legislative au avut 

ca premisă legătura strânsă între politica privind integrarea străinilor și politica privind 

imigrația (cf. și expunerea de motive ce însoțește proiectul de lege devenit Legea nr. 

178/2019). 

 

5. Alte resurse utile în internet 

- Adunarea Națională (Franța), Rapport relative à la reforme européenne du droit d’asile (n. 

2342), 17 octombrie 2019 (FR) 

- Fundația „Robert Schuman”, Un nouveau pacte européen sur l’immigration et l’asile pour 

répondre au « défi migratoire », Question d'Europe n°537, 25 noiembrie 2019 (FR) sau (EN) 

- „StateWatch”, Monitoring “secondary movements” and “hotspots”: Frontex is now an 

internal surveillance agency, decembrie 2019 (EN) 
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http://www.cdep.ro/proiecte/2018/700/40/3/em986.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17586
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/europe/rap-info/i2342.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0537-un-nouveau-pacte-europeen-sur-l-immigration-et-l-asile-pour-repondre-au-defi-migratoire
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0537-a-new-european-pact-on-immigration-and-asylum-in-response-to-the-migration-challenge
http://www.statewatch.org/analyses/no-348-frontex-internal-surveillance.pdf

