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Stimate domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să mulţumească Senatului pentru opinia sa referitoare la propunerea de 
Regulament de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului {COM(2016) 468 final}.

După prezentarea Agendei europene privind migraţia1 2, Comisia a stabilit priorităţile 
reformei Sistemului european comun de azil în Comunicarea sa adoptată în aprilie 2016 şi 
intitulată „Posibilităţi de reformare a Sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire 
a căilor legale de mi graţie "7 în continuare, Comisia a înaintat, la 4 mai 2016 şi 
13 iulie 2016, două seturi de propuneri de reformare a Sistemului european comun de azil.

Propunerea privind cadrul de relocare al Uniunii face parte din al doilea set de propuneri. 
Scopul său este de a oferi persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională căi legale, 
reglementate şi sigure către UE. Oferirea unor astfel de căi face parte integrantă din 
obiectivele globale de asigurare a protecţiei persoanelor care au nevoie de aceasta, de 
reducere a stimulentelor pentru căile nereglementate şi neconsolate de sosire, precum şi de 
protejare a migranţilor împotriva exploatării de către reţelele de introducere ilegală de 
persoane şi împotriva întreprinderii unei călătorii periculoase către Europa.

Pentru a atinge aceste obiective, era necesar un cadru mai structurat şi mai armonizat 
pentru relocarea în Uniune, bazat pe iniţiativele şi practicile de relocare existente, care 
respectă articolul 67 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. în 
acest context, Comisia consideră că un regulament este instrumentul cel mai adecvat pentru 
a asigura o abordare colectivă armonizată, cu o procedură unificată care ar reduce 
divergenţele dintre practicile naţionale de relocare, precum şi capacitatea UE de a se

1 COM(2015) 240 final.
2 COM(2016) 197 final.



exprima printr-o singură voce în forurile internaţionale, fapt care ar mări importanţa şi 
vizibilitatea contribuţiei sale la iniţiativele internaţionale de relocare.

In ceea ce priveşte suveranitatea statelor membre, ar trebui subliniat faptul că propunerea 
Comisiei asigură implicarea deplină a statelor membre în procesul de luare a deciziilor 
privind planurile de relocare. In acest scop, propunerea prevede că statele membre stabilesc 
numărul maxim total de persoane care urmează să fie relocate în UE în fiecare an şi că 
acestea rămân singurii actori care definesc detaliile participării lor şi contribuţiile pe care le 
aduc. Decizia de punere în aplicare a Comisiei privind un mecanism de relocare specific va 
fi, de asemenea, supusă controlului statelor membre conform procedurii comitetului. In plus, 
înainte de a lua o decizie, Consiliul şi Comisia trebuie să ţină seama de discuţiile din 
Comitetul la nivel înalt privind relocarea, în care toate statele membre sunt reprezentate şi 
pot indica deja contribuţia pe care doresc să o aducă.

In ceea ce priveşte sprijinul financiar pentru statele membre, ar trebui precizat faptul că 
suma forfetară de 10 000 EUR acordată statelor membre pentru fiecare persoană relocată 
nu este direct legată de fondurile necesare pentru integrarea efectivă a cetăţenilor din ţări 
terţe. Pentru această integrare, statele membre primesc, în cadrul programelor lor naţionale, 
alocări suplimentare specifice din Fondul pentru azil, migratie şi integrare al Comisiei.

Comisia se angajează să continue eforturile de soluţionare a provocărilor imediate, dar şi pe 
termen lung, generate de gestionarea fluxurilor de migratie în mod eficace şi la nivel global, 
în prezent au loc discuţii între Comisie şi colegiuitori cu privire la propunere, iar Comisia îşi 
păstrează speranţa că se va ajunge la un acord în viitorul apropiat. Opinia a fost adusă la 
cunoştinţa reprezentanţilor Comisiei în cadrul negocierilor în curs cu colegiuitorii şi va fi 
luată în considerare în aceste discuţii.
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