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Stimate domnule preşedinte,

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei 
europene privind migraţia {COM(2016) 85}.

Comisia salută punctul de vedere al Camerei Deputaţilor, potrivit căruia până în prezent s- 
au înregistrat progrese remarcabile în punerea în aplicare a Agendei europene privind 
migraţia, cel mai mare succes fiind viziunea strategică şi perspectiva umanitară.

Punerea în aplicare a Agendei continuă — negocierile interinstituţionale privind Paza 
europeană de frontieră şi de coastă1 au condus la un compromis care va pregăti calea către 
înfiinţarea unei noi Agenţii întărite, pornind de la bazele puse de Frontex. Aceasta va avea 
acces la o rezervă comună de personal şi echipamente. în timp ce statele membre îşi vor 
păstra în continuare competenţele în ceea ce priveşte frontierelor lor şi vor fi responsabile cu 
gestionarea curentă a frontierelor lor externe, Paza europeană de frontieră şi de coastă va 
asigura sprijin tuturor statelor membre şi va fi în măsură să identifice eventualele deficienţe 
şi să intervină în avans pentru soluţionarea lor.

în plus, Parlamentul European şi Consiliul au început recent negocierile în legătură cu 
propunerea Comisiei de modificare a Codului frontierelor Schengen în ceea ce priveşte 
consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele exteme2. 
Comisia speră că se va ajunge în curând la un acord al colegiuitorilor, care va determina 
creşterea securităţii în spaţiul Schengen.

1 COM(2015) 671 final.

2 COM(2015) 670 final.
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în acest context, Comisia ar dori să îşi reafirme sprijinul pentru aderarea deplină a 
României la spaţiul Schengen. Cu ocazia evaluării Schengen efectuate în cursul anilor 2009 
şi 2010, s-a apreciat că România întruneşte condiţiile necesare pentru a adera la spaţiul 
Schengen. Cu toate acestea, Consiliul trebuie să ia în unanimitate decizia de a permite 
aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în ţara dumneavoastră.

în ceea ce priveşte transferurile, numărul acestora a crescut la 2 280 în iunie 2016, ceea ce 
înseamnă o rată aproape dublă faţă de mai 2016. în pofida acestor semne pozitive, 
progresele sunt încă prea lente. Ritmul acţiunilor trebuie accelerat pentru a evita întoarcerea 
migranţilor la rutele ilegale. Comisia continuă să încurajeze statele membre să îşi respecte 
obligaţiile.

Ca răspuns la observaţiile Camerei Deputaţilor cu privire la suspendarea temporară a 
transferului către Suedia şi Austria, Comisia ar dori să precizeze că a analizat cu atenţie 
motivele furnizate de aceste ţări şi a considerat că sunt justificate în mod corespunzător şi 
compatibile cu valorile fundamentale ale Uniunii, astfel cum se solicită la articolul 4 
alineatele (3) şi (5) din deciziile Consiliului privind transferul. în consecinţă, Comisia a 
prezentat două propuneri3 care au fost ulterior adoptate de Consiliu.

în ceea ce priveşte relaţiile cu Turcia, la 15 iunie 2016 Comisia a adoptat cel de al doilea 
raport privind progresele realizate în punerea în aplicare a Declaraţiei UE-Turcia4, în care 
se arată că, deşi s-au înregistrat în continuare progrese în acest domeniu, rezultatele 
obţinute până acum rămân fragile. Continuarea punerii în aplicare cu succes depinde în 
principal de voinţa politică a tuturor părţilor implicate. Scăderea semnificativă şi continuă a 
numărului de persoane care trec ilegal frontiera sau care îşi pierd viaţa traversând Marea 
Egee pentru a ajunge din Turcia în Grecia este dovada eficacităţii până în prezent a 
Declaraţiei şi demonstrează, de asemenea, că modelul de afacere al persoanelor care 
introduc ilegal migranti poate fi destrămat. Până în prezent nu s-a înregistrat o reorientare 
către alte rute a naţionalităţilor care utilizează ruta est-mediteraneeană. Pe ruta 
central-mediteraneeană se observă aceleaşi ţări de origine (mai ales ţări din Africa 
Subsahariană şi din Cornul Africii) şi aceleaşi ţări de îmbarcare (Libia, în proporţie de 
87 Ψο), ca în 2015.

Statele membre şi-au intensificat, de asemenea, eforturile de relocare, oferind căi legale şi 
sigure ca alternativă. Cu scopul de a crea un cadru permanent, mai structurat şi mai 
armonizat pentru relocarea în Uniune, la 13 iulie 2016, Comisia a prezentat, pe baza 
experienţei acumulate, o propunere privind un Cadru de relocare în Uniune5. în plus, noua 
propunere de reformă a Sistemului european comun de azil6 va contribui la crearea unui

3 COMC2015) 677 final şi COM(2016) 80 final.

4 COM(2016) 349 final.

5 COM(2016) 468.

6 Propunere de Regulament de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil cu examinarea unei cereri de protecţie internaţională depusă într-unul din statele membre de un 
cetăţean al unei ţări terţe sau de un apatrid (reformare) - COM(2016) 270 final; propunere de Regulament 
privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 -
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sistem mai echitabil, mai eficient şi mai sustenabil de alocare a cererilor de azil către statele 
membre. Principiul de bază va rămâne acelaşi - solicitanţii de azil vor trebui să depună 
cererea în prima ţară în care intră - dar ca urmare a unui nou mecanism de distribuire 
echitabilă, niciun stat membru nu se va confrunta cu o presiune disproporţionată asupra 
sistemului său de azil. In plus, la 13 iulie 2016, Comisia a prezentat un al doilea pachet de 
propuneri pentru a finaliza reforma Sistemului european comun de azil. Acesta va asigura 
crearea unei proceduri comune de protecţie internaţională, aplicarea de standarde uniforme 
de protecţie şi acordarea de drepturi pentru beneficiarii de protecţie internaţională, precum 
şi un grad mai mare de armonizare a condiţiilor de primire în UE. în ansamblu, aceste 
propuneri vor simplifica şi vor scurta procedura de azil şi procesul decizional, vor descuraja 
deplasările secundare ale solicitanţilor de azil şi vor îmbunătăţi perspectivele de integrare 
ale persoanelor care au dreptul la protecţie internaţională.

In cele din urmă, Comisia împărtăşeşte punctul de vedere al Camerei Deputaţilor în privinţa 
importanţei unei strategii structurate pentru dimensiunea externă a politicii UE în domeniul 
migraţiei. în comunicarea sa privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe

n

bazat pe Agenda europeană privind migraţia , Comisia prezintă planurile de creare a unui 
nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate pentru mobilizarea şi concentrarea acţiunii 
şi a resurselor UE din cadrul eforturilor depuse pe plan extern pentru gestionarea migraţiei. 
UE va urmări încheierea de parteneriate specifice cu principalele ţări terţe de origine şi de 
tranzit, apelând la toate politicile şi instrumentele aflate la dispoziţia sa pentru a obţine 
rezultate concrete. Priorităţile stabilite pornind de la Agenda europeană privind migraţia 
sunt salvarea de vieţi pe mare, creşterea numărului de returnări, crearea condiţiilor 
necesare pentru ca migranţii şi refugiaţii să rămână mai aproape de ţările de origine şi, pe 
termen lung, susţinerea dezvoltării ţărilor terţe pentru a soluţiona cauzele profunde ale 
migraţiei neregulamentare. Pentru obţinerea de rezultate, contribuţiile diplomatice, tehnice 
sau financiare ale statelor membre la aceste parteneriate vor fi extrem de importante.

în ceea ce priveşte operaţiunea Sophia, activităţile desfăşurate în cadrul operaţiunii 
EUNAVFORMED Sophia au condus la arestarea a 71 de persoane suspectate de introducere 
ilegală de migranţi şi la neutralizarea a 129 de nave utilizate în acest scop. Prevenirea altor 
pierderi de vieţi omeneşti pe mare rămâne în continuare o activitate fundamentală şi 
obligatorie din punct de vedere juridic desfăşurată în cadrul operaţiunii Sophia, care a 
condus la salvarea directă a 14 857 de persoane. Alte 31 096 de persoane au fost salvate de 
alte părţi, cu sprijin din partea operaţiunii. Schimbul de informaţii a avut o importanţă 
crucială; acesta ar putea fi dezvoltat prin întărirea legăturilor dintre EUNAVFORMED şi 
Centrul european pentru combaterea introducerii ilegale de migranţi din cadrul Europol. 
Consiliul a aprobat prelungirea mandatului operaţiunii Sophia cu un an şi adăugarea a două 
noi atribuţii de sprijin. Acestea vor include acţiuni cum ar fi consolidarea capacităţilor şi 
formare pentru paza de coastă şi forţele navale libiene, precum şi asigurarea aplicării pe 
mare a embargoului ONU asupra armelor, pe baza unei noi rezoluţii a Consiliului de 
securitate al ONU.

COM(2016) 271 final şi propunere de Regulament privind instituirea sistemului „Eurodac” - COM(2016) 272
final.

7 COM(2016) 385 final.
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Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.
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