
COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.3.2017 
C(2017) 1580 final

Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa privind propunerea de 
Regulament privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la 
un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la 
conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 
25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen 
lung (COM(2016) 466 final}.

Această propunere face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru reformarea 
sistemului european comun de azil. Obiectivul său este de stabili criterii comune de 
recunoaştere a solicitanţilor de protecţie internaţională, precum şi standarde uniforme 
privind protecţia şi drepturile acordate beneficiarilor de protecţie internaţională.

Deşi s-a obţinut o armonizare prin adoptarea Directivelor 2004/83/CE şi 2011/95/UE, există 
încă diferenţe considerabile în ceea ce priveşte atât ratele de recunoaştere şi tipul de statut 
de protecţie acordat de fiecare stat membru, cât şi conţinutul protecţiei.

In opinia Comisiei, o mai mare armonizare a normelor privind condiţiile pentru protecţia 
internaţională, precum şi a conţinutului protecţiei va contribui la o mai mare convergenţă a 
deciziilor în materie de azil în statele membre şi, în consecinţă, la o mai bună funcţionare a 
sistemului european comun de azil.

Pentru a asigura convergenţa deplină între sistemele naţionale de azil, reducerea 
stimulentelor pentru deplasările secundare şi consolidarea încrederii reciproce între statele 
membre, Comisia consideră că un regulament reprezintă instrumentul cel mai adecvat pentru 
a îndeplini aceste obiective.

De asemenea, pentru a se descuraja deplasarea neregulamentară a beneficiarilor de 
protecţie internaţională în interiorul Uniunii Europene, fără a se depăşi ceea ce este necesar 
pentru obţinerea unui efect disuasiv, se propune modificarea Directivei privind rezidenţii pe 
termen lung.
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In acest context, Comisia consideră că modificările propuse nu depăşesc ceea ce este necesar 
pentru îndeplinirea obiectivelor preconizate şi că acestea se referă la domenii în care 
armonizarea sporită ar avea un impact semnificativ.

Comisia salută sprijinul general şi confirmarea din partea Senatului în ceea ce priveşte 
respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Discuţiile dintre colegiuitori privind propunerile sunt în prezent în curs, iar Comisia îşi 
menţine speranţa că se va ajunge la un acord cu privire la toate propunerile în viitorul 
apropiat.

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuţie de Senat şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.
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