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Stimate domnule preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa referitoare la propunerea de 
regulament privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului 
(UE) nr. 439/2010 [COM(2016) 271 final].

Propunerea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri ambiţioase care au scopul de a 
reforma Sistemul european comun de azil, astfel cum s-a anunţat prin Comunicarea Comisiei 
din 6 aprilie 2016 intitulată „Posibilităţi de reformare a Sistemului european comun de azil 
şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie” [COM(2016) 197final], prin instituirea unui 
sistem viabil şi echitabil de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanţii de 
azil, prin consolidarea sistemului Eurodac, prin realizarea unei mai mari convergenţe a 
sistemului de azil, împiedicând astfel deplasările secundare, şi prin acordarea unui mandat 
mai larg Biroului European de Sprijin pentru Azil.

Scopul propunerii este de a întări rolul Biroului European de Sprijin pentru Azil, 
transformându-l într-o veritabilă agenţie capabilă să furnizeze statelor membre asistenţa 
operativă şi tehnică necesară, să intensifice cooperarea practică şi schimbul de informaţii, să 
monitorizeze punerea în aplicare a Sistemului european comun de azil şi să promoveze 
convergenţa în evaluarea cererilor de protecţie internaţională, prin oferirea de orientări 
bazate pe informaţiile despre ţara de origine.

In opinia Comisiei, prin asumarea unui caracter operativ mai pronunţat şi prin 
transformarea sa într-un centru de expertiză în materie de azil, agenţia va fi în măsură să 
ajute statele membre să identifice necesităţile de soluţionare a oricăror deficienţe din 
sistemele lor de azil şi să ofere sprijinul operativ şi tehnic necesar, în special în cazuri de 
presiune disproporţionată.

Comisia salută avizul pozitiv asupra propunerii exprimat de Senat, în special cu privire la 
obiectivul de a asigura, în întreaga Uniune, o mai mare convergenţă în evaluarea nevoilor de 
protecţie, precum şi cu privire la furnizarea de asistenţă operativă şi tehnică de către agenţie 
statelor membre.
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Comisia ia notă de punctele de vedere formulate de Senat în ceea ce priveşte necesitatea de a 
evalua rolul agenţiei în monitorizarea aplicării Sistemului european comun de azil, precum 
şi implicaţiile financiare şi administrative pentru statele membre. Comisia profită cu plăcere 
de această ocazie pentru a oferi o serie de clarificări în legătură cu propunerea sa şi îşi 
exprimă încrederea că acestea vor răspunde preocupărilor Senatului.

Comisia este de acord cu faptul că agenţia ar trebui să aibă un puternic rol de sprijin, prin 
furnizarea de asistenţă operativă şi tehnică sporită. Comisia consideră că rolul de 
monitorizare pe care îl propune pentru agenţie nu subminează rolul de sprijin al acesteia ci 
îl întăreşte, deoarece nevoia de sprijin va fi identificată mai repede şi sprijinul va fi mai bine 
orientat şi pus în aplicare. Comisia nu are intenţia să introducă sarcini inutile pentru 
administraţiile naţionale, însă consideră că, în cazuri de presiune disproporţionată, agenţiei 
trebuie să i se pună la dispoziţie toate mijloacele posibile, pentru ca aceasta să poată oferi 
statului membru în cauză asistenţa necesară.

Propunerea prezentată de Comisie se află în prezent în procesul legislativ în care sunt 
implicate atât Parlamentul European, cât şi Consiliul. Comisia îşi menţine speranţa că se va 
ajunge la un acord în viitorul apropiat.

Comisia este recunoscătoare pentru primirea opiniei Senatului şi aşteaptă cu interes 
continuarea dialogului politic în viitor.
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