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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu „Raport referitor 

la privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene 

privind migrația” [COM (2019) 481 final]. 

Comisia a luat act de punctul de vedere și de preocupările exprimate de Camera 

Deputaților în opinia sa. Agenda europeană cuprinzătoare privind migrația, adoptată în 

mai 2015, a orientat activitatea Comisiei, a agențiilor UE și a statelor membre în ceea 

ce privește gestionarea migrației și dezvoltarea de noi infrastructuri de migrație, de noi 

legi, de noi sisteme de coordonare și cooperare la nivelul UE, precum și acordarea de 

sprijin operațional și financiar direct din partea UE. Progresele înregistrate în punerea 

în aplicare a agendei au fost monitorizate cu atenție, acesta fiind cel mai recent 

document dintr-o serie de rapoarte.  

În iulie 2019, președinta von der Leyen a subliniat, în Orientările sale politice, că 

migrația este un domeniu de politică esențial și a anunțat că, pentru a aborda 

ineficiențele sistemului, este necesar un nou Pact privind migrația și azilul.  

Pe baza progreselor înregistrate în cadrul Agendei europene privind migrația și ca 

urmare a consultărilor cu Parlamentul European, statele membre și părțile interesate, 

Comisia a propus, la 23 septembrie 2020, un nou Pact privind migrația și azilul. Noul 

pact stabilește noua abordare a Comisiei în materie de migrație și vizează asigurarea 

unei mai mari coerențe în ceea ce privește integrarea dimensiunii interne și externe a 

politicilor în domeniul migrației. În ceea ce privește migrația neregulamentară și azilul, 

acesta oferă un nou impuls și un cadru european nou, cuprinzător și durabil care 

asigură un răspuns adecvat la oportunitățile și provocările din vremuri normale, în 

situații de presiune și în vremuri de criză. Noul pact propune o abordare care să poată 

oferi certitudine, claritate și condiții decente bărbaților, femeilor și copiilor, la sosirea în 
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UE; datorită acestui pact, europenii pot avea încredere că migrația este gestionată într-

un mod eficace și cu umanitate, în deplină concordanță cu valorile și cu drepturile 

noastre fundamentale.  

Noul pact cuprinde diferite propuneri legislative și instrumente fără caracter legislativ și 

prezintă măsurile pe care Comisia le va lua imediat și în viitorul apropiat. Pachetul 

complet include nouă instrumente și indică o cale de urmat pentru încheierea 

negocierilor, cu scopul de a eficientiza procedurile și de a oferi garanții mai solide 

persoanelor afectate.  

Noua abordare cuprinzătoare privind migrația, azilul, integrarea și gestionarea 

frontierelor recunoaște că eficacitatea globală depinde de progresele înregistrate pe 

toate planurile. Pactul creează procese de migrație mai rapide și fără sincope și o 

guvernanță mai puternică a politicilor în materie de migrație și frontiere, susținute de 

sisteme informatice moderne și de agenții mai eficace. Scopul său este de a reduce rutele 

nesigure și neregulamentare și de a promova căi legale durabile și sigure pentru cei care 

au nevoie de protecție. Pactul reflectă realitatea că majoritatea migranților ajung în UE 

pe căi legale, acestea trebuind să corespundă mai bine nevoilor pieței forței de muncă 

din UE.  

Acest răspuns comun include consolidarea relațiilor UE cu țările terțe, deoarece 

dimensiunea internă și cea externă ale migrației sunt legate în mod indisolubil: 

cooperarea strânsă cu partenerii are un impact direct asupra eficacității politicilor din 

interiorul UE. Abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare, combaterea 

introducerii ilegale de migranți, sprijinirea refugiaților găzduiți de țări terțe și 

susținerea migrației legale bine gestionate sunt, atât pentru UE, cât și pentru partenerii 

noștri, obiective valoroase, care trebuie urmărite în cadrul unor parteneriate 

cuprinzătoare, echilibrate și adaptate. Sprijinul financiar a fost un element esențial al 

dimensiunii externe a politicii noastre în domeniul migrației, astfel cum o demonstrează 

acțiunile finanțate în cadrul Instrumentului european de vecinătate, al Instrumentului de 

asistență pentru preaderare și al altor instrumente financiare ale UE, precum și suma de 

4,7 miliarde EUR, acordată în cadrul Fondului fiduciar al UE pentru Africa. 

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 

propus în cadrul următorului cadru financiar multianual conține un obiectiv ambițios de 

10 % pentru cheltuielile în materie de migrație, care garantează acordarea în continuare 

a acestui sprijin.  

În ceea ce privește Turcia, UE își menține angajamentele asumate în privința punerii în 

aplicare a Declarației UE-Turcia din 2016, inclusiv prin sprijinirea eforturilor acestei 

țări de a găzdui aproximativ 4 milioane de refugiați.
 
Cu un pachet financiar de 6 

miliarde EUR, Instrumentul pentru refugiații din Turcia continuă să răspundă nevoilor 

esențiale a milioane de refugiați. Cooperarea cu unele țări cu o importantă dimensiune a 

migrației este îngreunată și mai mult de conflicte și instabilitate. În ciuda conflictului din 

Libia, UE și-a continuat eforturile de asigurare a protecției refugiaților și migranților 

blocați, precum și de acordare de sprijin pentru comunitățile-gazdă și gestionarea 

frontierelor. Împreună cu Uniunea Africană și cu Agenția Națiunilor Unite pentru 
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Refugiați, am evacuat mii de persoane vulnerabile în special către Niger, dar și către 

Rwanda și Centrul de Tranzit în Regim de Urgență din România. Aceasta a fost o 

operațiune de salvare de vieți omenești, pe care suntem fericiți să o putem relua, după o 

întrerupere cauzată de pandemia de COVID-19. Salutăm cu entuziasm recentul acord de 

încetare a focului în Libia și vom continua să sprijinim Libia și pe cetățenii săi pe calea 

spre stabilitate.  

Din păcate, în Siria situația este în continuare foarte complicată. UE și statele sale 

membre rămân cel mai important donator care abordează consecințele crizei siriene, 

valoarea totală a asistenței umanitare, de stabilizare, de dezvoltare și economică 

mobilizate din 2011 până în prezent fiind de peste 20 de miliarde EUR. Ca răspuns la 

criza siriană, a fost mobilizată, din Fondul fiduciar al UE, suma de 2,2 miliarde EUR.  

Comisia speră că noile evoluții de politică expuse în prezentul răspuns clarifică 

observațiile formulate de Camera Deputaților și așteaptă cu interes continuarea 

dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

 

 

Maroš Šefčovič      Ylva Johansson 

Vicepreședinte       Membră a Comisiei 
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