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„Valorile noastre europene comune și responsabilitatea noastră istorică sunt punctul meu
de plecare atunci când mă gândesc la viitorul politicii Europei în domeniul migrației.
Experiența mea îmi spune că Europa va avea nevoie de mai multă solidaritate pentru
a se pregăti pentru viitor. Viitorul unui continent prosper, care va fi întotdeauna
deschis celor ce au nevoie, dar care va răspunde, în același timp, în mod solidar
provocării reprezentate de migrație, fără a lăsa țările să se descurce singure.”
Jean-Claude Juncker, 1 mai 2014

Comisia Europeană propune întărirea în continuare a capacității operaționale a Agenției pentru Azil a UE, prin dotarea acesteia cu
personalul, instrumentele și mijloacele financiare necesare pentru a sprijini statele membre pe întreg parcursul procedurii de azil.
Aceasta va ajuta statele membre să prelucreze rapid cererile de azil, să evite acumularea cererilor neprelucrate și să contribuie la
prevenirea deplasărilor secundare. Agenția va fi acum în măsură să furnizeze statelor membre servicii complete și rapide, inclusiv
sprijin în desfășurarea întregii etape administrative a procedurii, oriunde și ori de câte ori acestea au nevoie de ajutor suplimentar,
în special în hotspoturi și în centrele controlate. Agenția pentru Azil întărită a UE va lucra în deplină complementaritate cu Poliția de
frontieră și garda de coastă la nivel european – acestea vor fi acum în măsură să desfășoare împreună pe teren, în orice moment,
echipe de sprijin pentru gestionarea migrației, care să ofere, dacă este necesar, sprijin integrat pentru paza frontierelor, azil și returnare.

Asistență sporită pentru statele membre
La cererea statelor membre sau din proprie inițiativă și în acord cu un stat membru, personalul agenției va putea asigura asistență
operațională și tehnică pe întregul parcurs al procedurii de azil, precum și pe parcursul procedurii prevăzute de Regulamentul Dublin.
Statele membre vor lua toate deciziile finale.

Sarcinile agenției vor fi următoarele:
Identificarea și înregistrarea
solicitanților de azil

Asistență pentru efectuarea
interviurilor de admisibilitate și
de fond sau efectuarea acestor
interviuri

Pregătirea deciziilor
administrative privind cererile
de protecție internațională
pentru autoritățile naționale
responsabile

Furnizarea de sprijin logistic
și alte tipuri de sprijin pentru
organismele independente de
soluționare a recursurilor

Furnizarea de servicii de
interpretare și traducere

Desfășurarea pe teren
a echipelor de sprijin pentru azil

În cadrul procedurii Dublin: asistență în procedura de stabilire a statului membru responsabil cu examinarea unei cereri
de azil și în alte proceduri conexe și asistență pentru efectuarea sau coordonarea alocării ori a transferului solicitanților
de azil în Uniune.

Desfășurarea pe teren a echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației
Echipele de sprijin pentru gestionarea migrației sunt compuse din experți în toate aspectele migrației, inclusiv experți în materie
de azil și personal juridic al Agenției pentru Azil a UE, personal operațional din corpul permanent al Poliției de frontieră și gărzii de
coastă la nivel european și experți ai Europol și ai altor agenții ale UE. Echipele pot fi desfășurate pe teren pentru a întreprinde
întreaga gamă de activități de sprijin pentru statul membru solicitant.

Statele membre

Comisia Europeană

●● solicită ajutorul echipelor de sprijin
pentru gestionarea migrației

●● coordonează evaluarea necesităților și
desfășurarea pe teren

DESFĂȘURAREA PE TEREN A ECHIPELOR DE SPRIJIN PENTRU GESTIONAREA
MIGRAȚIEI

›
›

care includ experți din:

Agenția pentru Azil a Uniunii
Europene
Poliția de frontieră și garda de
coastă la nivel european

›
›

Europol
alte agenții relevante ale Uniunii

Statele membre
●● primesc sprijin integrat pentru paza frontierelor, azil
și returnare

Mai mult sprijin financiar
Pe lângă propunerea inițială a Comisiei privind Agenția UE pentru Azil, care prevedea un buget de 364 milioane EUR până la sfârșitul
anului 2020, se propune, pentru perioada 2019-2027, o sumă suplimentară de 55 milioane EUR pe an. Pentru următoarea perioadă
bugetară (2021-2027) Comisia a propus un buget de 1,25 miliarde EUR pentru agenție.
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