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4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Alte informații: Comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei 
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6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru libertăți civile, justiție 

și afaceri interne (LIBE); comisii sesizate pentru aviz  – Comisia pentru afaceri externe (AFET) și 
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1. CONTEXT 

Premisele cadrului UE în materie de returnare și readmise în ceea ce privește migrația sunt 

stabilite prin Pactul privind migrația și azilul  - COM(2020)6091. În cadrul pactului, Comisia 

Europeană a propus un sistem comun al UE în materie de returnare, bazat pe modificările propuse la 

Directiva privind returnarea. De asemenea, s-a urmărit punerea în aplicare a unei noi proceduri la 

frontieră care să furnizeze returnări rapide și preluarea sarcinii de returnare, pentru a permite o 

cooperare europeană mai strânsă, în special în situații de presiune asupra sistemelor naționale.  

Prin propunerea modificată de regulament privind procedurile de azil, Regulamentul privind 

gestionarea situațiilor legate de azil și migrație și Regulamentul revizuit privind Eurodac, Comisia 

Europeană și-a propus să prezinte proceduri și norme comune privind azilul și returnarea, să 

monitorizeze acordarea asistenței pentru returnare și reintegrare și să reducă riscul deplasările 

neautorizate.  

De asemenea, UE are în vedere încheierea unor parteneriate cu țările terțe ale UE și punerea 

în aplicare a noului Cod de vize. 

Prin comunicarea „Consolidarea cooperării în materie de returnare și readmisie ca parte a 

unei politici echitabile, eficace și cuprinzătoare a UE în domeniul migrației”, Comisia Europeană și-

a propus și „consolidarea cooperării în materie de returnare și readmisie ca parte a unei politici 

echitabile, eficace și cuprinzătoare a UE în domeniul migrației” - COM(2021)56. 

Comisia Europeană a subliniat că returnarea voluntară pare a fi mai eficientă din punctul 

de vedere al costurilor decât returnarea forțată. Aplicarea unei decizii de returnare presupune că într-

un termen dat,  persoanele care nu au drept de ședere în UE se pot întoarce voluntar în țara de origine. 

Acest termen variază, în mod normal, între 7 și 30 de zile. În această perioadă, autoritățile nu pot 

executa decizia decât dacă identifică un risc de sustragere sau riscuri de securitate. Returnarea 

voluntară este o returnare asistată sau independentă către o țară terță; returnarea forțată se face în 

baza unei obligații de returnare, presupunând, în special, și transportul efectiv al persoanei returnate 

către țară terță.  

În ceea ce presupune reintegrarea, aceasta este complementară returnării voluntare. 

Reintegrarea se realizează numai cu implicarea autorităților naționale și locale, a comunităților locale 

gazdă și a societății civile.  

                                                           
1 A se vedea fișa de informare din proprie inițiativă elaborată de către DUE. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_120_RO_ACT.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-swd-2021-121_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0120&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_609_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM%3A2020%3A611%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1601291110635&uri=COM%3A2020%3A610%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1601291110635&uri=COM%3A2020%3A610%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1601295417610&uri=COM%3A2020%3A614%3AFIN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_56_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_3012.pdf
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De-a lungul timpului, returnarea voluntară și reintegrarea s-au realizat prin diverse programe 

naționale și proiecte finanțate de UE. Preocupările, în acest sens, se pot observa şi din principalele 

instrumente juridice existente la nivel Uniunii Europene (selecţie): 

 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la 

reîntregirea familiei; 

 Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de 

şedere a resortisanţilor din statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate; 

 Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 

mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil; 

 Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 

2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în 

vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de drepturi 

pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru; 

 Regulamentul (UE) 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 

2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării 

operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 

Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene; 

 Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 

privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer în 

cadrul aceleiaşi companii; 

 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 

privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare 

profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă 

au pair (reformare); 

 Recomandarea (UE) 2017/2338 a Comisiei din 16 noiembrie 2017 de instituirea a unui 

manual comun în materie de returnare care să fie utilizat de autoritățile competente ale statelor 

membre atunci când desfășoară activități legate de returnare; 

 Regulamentul (UE) 2019/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 

iunie 2019 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație. 

Noile abordări ale Comisiei Europene au în vedere realizarea unui sistem global și integrat 

de gestionare a migrației.  

2. PREZENTAREA STRATEGIEI 

2.1. Obiectul principal 

Strategia urmărește dezvoltarea unei abordări uniforme și coordonante a acțiunilor, 

inițiativelor statelor membre pentru a debloca potențialul returnării voluntare, al readmisiei și al 

reintegrării propriilor resortisanți. Comisia Europeană urmărește sporirea eficacității și durabilității 

sistemului comun al UE în materie de returnări, în beneficiul reciproc al persoanelor returnate, al UE 

și al țărilor terțe. 

2.2. Obiectul specific 

Strategia stabilește măsuri practice menite să consolideze cadrul juridic și operațional pentru 

returnările voluntare din Europa și din țările de tranzit, să amelioreze calitatea programelor de 

returnare și reintegrare, să stabilească legături mai bune cu inițiativele de dezvoltare și să consolideze 

cooperarea cu țările partenere.  

2.3. Măsurile propuse 

2.3.1. Eliminarea dificultățile existente prin: 

 sporirea eficacității cadrului juridic și operațional; 

 coordonarea eficace între toate părțile interesate; 

 sprijinirea returnării voluntare și a reintegrării migranților din țările terțe și între țările 

terțe; 

 consiliere și orientare eficace în materie de returnare; 

 asigurarea calității sprijinului acordat; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0050&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.189.01.0093.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2014%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H2338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1240&qid=1623765182608
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 promovarea durabilității sprijinului pentru reintegrare și a asumării responsabilității 

de către țările partenere; 

 finanțarea returnării voluntare și a reintegrării. 

2.3.2. Instrumente pentru consolidarea capacității țărilor de origine în ceea ce privește 

returnarea, readmisia și reintegrarea cetățenilor lor 

 consolidarea capacităților țărilor terțe (formarea, învățarea inter pares și schimbul de 

bune practici, inclusiv prin mandatul consolidat al Frontex); 

 finanțarea UE sprijină  țările din afara UE în elaborarea unor strategii naționale și a 

unor proceduri standard de operare pentru returnare, readmisie și reintegrare; 

 utilizarea unor proiecte-pilot pentru a testa capacitatea reală și pentru a sprijini 

înființarea de servicii de reintegrare în țările terțe, cu scopul de a spori treptat gradul de implicare al 

țării terțe în procesul de reintegrare. 

2.3.3. Atribuțiile coordonatorului pentru returnare2 

 sprijin tehnic statelor membre pentru a asigura o mai mare coerență între diferitele 

politici care afectează eficacitatea politicilor de returnare, pe baza experiențelor pozitive ale statelor 

membre în ceea ce privește gestionarea returnărilor. 

 asistența pentru reintegrare în anumite țări partenere,  

2.3.4. Instrumentele care sprijină punerea în aplicare a strategiei 

 cadrul UE privind consilierea în materie de returnare oferă orientări cu privire la 

cele mai bune practici pentru înființarea și gestionarea unor structuri naționale care să ofere consiliere 

în materie de returnare şi va conţine componente de predare privind toate aspectele politicii și 

practicii în materie de returnare; 

 Frontex va sprijini statele membre prin detașarea, ca parte a corpului permanent, de 

experți în materie de returnare, formați în domeniul consilierii privind returnarea; 

 Instrumentul online de asistență pentru reintegrare (RIAT) permite consilierilor 

în materie de returnare să sesizeze cazuri individuale furnizorilor de servicii din țările partenere și să 

facă schimb de informații relevante privind returnarea și reintegrarea;  

 cadrul de calitate pentru furnizorii de servicii de reintegrare va contribui la 

îmbunătățirea și armonizarea conținutului asistenței; 

 sprijinul financiar pentru acțiunile statelor membre se va consolida pentru a promova 

creșterea numărului de returnări voluntare din UE și pentru a oferi finanțare pentru programele de 

returnare voluntară asistată, precum și pentru programele de reintegrare în țările partenere. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE 

 

3.1. Poziții ale instituțiilor UE 

3.1.1. Parlamentul European 

3.1.1.1. Propuneri de rezoluții 

 Propunere comună de rezoluție din 9 iunie 2021 referitoare la încălcarea Convenției 

ONU cu privire la drepturile copilului și folosirea minorilor de către autoritățile marocane în criza 

migrației din Ceuta (2021/2747(RSP)). 

 

                                                           

2 Atât activitatea coordonatorului, cât și cea a rețelei la nivel înalt vor face parte integrantă din cadrul de guvernanță 

stabilit prin propunerea de Regulament privind gestionarea situațiilor legate de azil și migrație. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0349_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2020:610:FIN
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3.1.1.2. Rezoluții adoptate (selecție) 

 Rezoluția din 19 mai 2021 referitoare la protecția drepturilor omului și politica externă 

a UE în domeniul migrației; 

 Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 privind noile căi de migrare legală 

a forței de muncă; 

 Rezoluția din 17 decembrie 2020 referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind 

returnarea; a se vedea și raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din 

2.12.2020; 

 Rezoluția din 25 octombrie 2016 referitoare la drepturile omului și migrația în țările 

terțe; 

 Rezoluția din 10 septembrie 2015 referitoare la eferitoare la migrație și refugiați în 

Europa; 

 Rezoluția din 17 decembrie 2014 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea 

unei abordări globale a migrației de către UE. 

 

3.1.2. Consiliul Uniunii Europene 

 La 19 noiembrie 2020, Consiliul a aprobat concluzii privind Planul de acțiune al UE 

privind drepturile omului și democrația 2020-2024. 

 La 23 mai 2019, Consiliul UE a convenit asupra unei poziții parțiale de negociere 

referitoare la Directiva privind returnarea. 

  La 8 iunie 2017, Consiliul a adoptat concluzii privind protecția copiilor migranți. 

 La 9 decembrie 2016, Consiliul UE a adoptat concluzii privind integrarea 

resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în UE. 

 

3.1.3. Președinția Consiliului Uniunii Europene 

 

La 18 mai 2021, Președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord 

provizoriu cu privire la stabilirea condițiilor de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe cu 

înaltă calificare care vin să locuiască și să lucreze în UE; normele urmăresc să atragă și să rețină 

lucrătorii cu înaltă calificare, în special în sectoarele care se confruntă cu o lipsă de personal calificat, 

prin stabilirea de criterii de admisie mai favorabile incluziunii, facilitarea mobilității în interiorul UE, 

facilitarea reîntregirii familiei, simplificarea procedurilor pentru angajatorii recunoscuți, acordarea 

unui nivel ridicat de acces la piața muncii. 

 

3.2. Lucrări  

 

3.2.1. Conferința interparlamentară la nivel înalt privind migrația și azilul în Europa 

  

Organizate la 12 iunie a.c., lucrările conferinței au urmărit luarea unor măsuri suplimentare 

pentru a ajuta statele, în special cele din Africa, precum și pentru returnarea imigranților ilegali, lupta 

împotriva traficanților de ființe umane, o mai bună cooperare cu Turcia și posibilitatea ca Frontex să 

gestioneze dosarele de azil chiar pe teritoriul Turciei, înainte ca imigranții să ajungă în UE ș.a.  

 

3.2.1. Feedback from: Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 

(PICUM).  

 

La 7 ianuarie a.c., PICUM a salutat angajamentul Uniunii Europene de a acorda prioritate 

repatrierilor voluntare față de cele forțate și a prezentat o serie de recomandări. 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0242_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0260_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0362_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0238_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0404_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0317_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0105_RO.html?redirect
https://www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10085-2017-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15312-2016-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/17/legal-migration-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-scheme-to-attract-highly-qualified-workers/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/17/legal-migration-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-scheme-to-attract-highly-qualified-workers/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/high-level-conference-on-migration-and-asylum_20210614-1030-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12761-Migration-&-asylum-voluntary-return-and-reintegration-strategy/F1414880_en
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4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

 

Instituția responsabilă cu imigrarea în țara noastră este Inspectoratul general pentru imigrări. 

Despre returnare voluntară umanitar asistată se poate citi aici; despre procedurile de azil se poate citi 

aici; despre asistenţă şi integrare se poate citi aici. 

Ministerul Afacerilor Externe urmăreşte politicile UE pentru migraţie şi azil în cadrul 

spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, aici. 

5. RESURSE UTILE  

 Comunicatul de presă: Gestionarea migrației: noua strategie a UE privind returnarea 

voluntară și reintegrarea 

 Comunicarea: Strategia UE privind returnarea voluntară și reintegrarea 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Cadrul UE privind consilierea în materie 

de returnare și Instrumentul de asistență pentru reintegrare 

 Raportul intitulat „Learning lessons from the EUTF” (Lecțiile învățate din Fondul 

fiduciar de urgență pentru Africa) 

 Analiza privind Strategia UE privind returnarea voluntară și reintegrarea. Identificarea 

unui plan pentru o mai bună cooperare cu statele de origine ale migranților (Institutul pentru politici 

de migrație, 12 mai 2021) 

 Raportul privind „Residence permits, international protection and victims of human 

trafficking” (La Strada International, European NGO Platform against trafficking in human Beings, 

12 martie 2021) 

 Angajamentele de relocare ale statelor membre pentru perioada 2020-2021 (Comisia 

Europeană) 

 Cronologia privind presiunile exercitate de migrație oferă o imagine de ansamblu a 

principalelor evoluții în activitatea Consiliului și a Consiliului European 

 Recomandările UNHCR pentru Președinția română a Consiliului UE (2019) 

 

 

Ioana Cristina Vida 

16 iunie 2021 

http://igi.mai.gov.ro/
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/returnare-voluntar%C4%83-umanitar-asistat%C4%83
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/proceduri-azil
http://igi.mai.gov.ro/ro/content/asistenta-si-integrare
https://www.mae.ro/node/35902
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1931
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-swd-2021-121_en.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/learning_lessons_from_the_eutf_5.pdf.
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi_eu-strategy-voluntary-return-reintegration_final.pdf
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/3387-REST%20Report%20Residence%20Permits%20-%20International%20Protection%20and%20Victims%20of%20Human%20Trafficking%20-%20FEB%202021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v4.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
https://www.unhcr.org/ceu/wp-content/uploads/sites/17/2019/01/Recomandarile-UNHCR-pentru-Presedintia-romana-a-Consiliului-UE.pdf

