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REFORMAREA SISTEMULUI EUROPEAN COMUN DE AZIL:  
CE AR SCHIMBA REFORMELE INDIVIDUALE ȘI DE CE AVEM NEVOIE DE ELE ACUM 

 

CE AR SCHIMBA REFORMELE INDIVIDUALE ȘI DE CE AVEM NEVOIE DE ELE 

ACUM 

Chiar dacă este necesar în continuare să se ajungă la un compromis cu privire la anumite elemente ale reformei UE în materie 
de azil, s-au înregistrat progrese enorme în ceea ce privește ansamblul pachetului de propuneri, 5 dintre cele 7 propuneri 
inițiale ale Comisiei fiind gata de adoptare. Deși fac parte dintr-o reformă de amploare, fiecare propunere are o valoare 
adăugată clară de sine stătătoare, iar finalizarea rapidă a acestora ar face diferența la fața locului. 

1 Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională 

Decembrie 2018 O valoare adăugată puternică 

Noul regulament privind condițiile pentru 
protecția internațională va asigura o mai 
mare convergență a ratelor de recunoaștere 
în întreaga UE, va garanta drepturile 
refugiaților recunoscuți și va descuraja 
deplasările secundare care pun în pericol 
spațiul Schengen. 

Gata de a fi încheiat 

Colegiuitorii au ajuns la un consens 
larg. Adoptarea este posibilă la 
începutul anului 2019. 

2019 

NOUL REGULAMENT PRIVIND CONDIȚIILE PENTRU PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ VA 

ASIGURA: 

Norme mai stricte de 
sancționare a 
deplasărilor secundare 

O mai mare convergență 
a ratelor de 
recunoaștere 

Criteriile de protecție armonizate vor 
garanta că solicitanții au aceeași șansă 
de a primi azil în aceleași condiții, 
indiferent de locul în care aplică în UE. 
Acest lucru va conduce la o mai mare 
convergență a ratelor de recunoaștere, 
care variază încă foarte mult între 
statele membre, și va contribui la 
stoparea introducerii de cereri multiple 
de azil. 

Protecție atunci când și 
atât timp cât este 
necesar 

Statele membre vor fi obligate să 
retragă statutul de protecție atunci 
când protecția nu mai este necesară. 
Înainte de a se decide cu privire la o 
cerere de azil, vor trebui evaluate 
posibilele alternative de protecție 
internă în țările de origine. 

O securitate internă 
îmbunătățită 

Noile norme introduc obligația de 
retragere a statutului de refugiat în 
cazurile în care o persoană comite 
infracțiuni sau reprezintă o amenințare la 
adresa securității naționale. 

Stimulente mai 
puternice pentru 
integrare 

Noile norme vor contribui la consolidarea 
perspectivelor de integrare prin 
clarificarea normelor privind securitatea 
socială și asistența socială și vor permite 
statelor membre să coreleze anumite 
beneficii sociale cu măsuri obligatorii de 
integrare. 

O protecție 
îmbunătățită pentru 
familii și minori 

De asemenea, familiile constituite în 
țările de tranzit vor putea beneficia 
acum de dreptul la menținerea unității 
familiei, iar interesul superior al 
minorilor va fi consolidat în deciziile 
privind cererile de azil și dreptul la 
menținerea unității familiei. 

Noi
le 

norme vor descuraja
 deplasările secundare prin introducerea de 

sancțiuni. De exemplu, se va relua de 
la zero calcularea perioadei necesare de 
reședință legală continuă pentru 
statutul de rezident pe termen lung 
în UE de fiecare dată când refugiatul 
este găsit într-un stat membru în 
care nu are dreptul de ședere sau de 
rezidență. 
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RATELE DE RECUNOAȘTERE VARIAZĂ ÎNCĂ FOARTE MULT ÎNTRE STATELE MEMBRE ÎN 

2017 

0 
% 

32 
% 

100 
% Irak 

0 % 35 % 81 % 

Afghanistan 

0 % 14 % 50 % 

Nigeria 
Rata de recunoaștere 

0 % 50 % 100 % 

Sursă: Eurostat. 

Minimum 

Medie 

Maximum 
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REFORMAREA SISTEMULUI EUROPEAN COMUN DE AZIL: 
CE AR SCHIMBA REFORMELE INDIVIDUALE ȘI DE CE AVEM NEVOIE DE ELE ACUM 

Chiar dacă este necesar în continuare să se ajungă la un compromis cu privire la anumite elemente ale reformei UE în materie 
de azil, s-au înregistrat progrese enorme în ceea ce privește ansamblul pachetului de propuneri, 5 dintre cele 7 propuneri 
inițiale ale Comisiei fiind gata de adoptare. Deși fac parte dintr-o reformă de amploare, fiecare propunere are o valoare 
adăugată clară de sine stătătoare, iar finalizarea rapidă a acestora ar face diferența la fața locului. 

2 Directiva privind condițiile de primire 

Decembrie 2018 

O valoare adăugată puternică 

Noua Directivă privind condițiile de primire va 
asigura primirea solicitanților de azil în 
condiții armonizate și decente în întreaga UE. 
Aceasta va contribui la prevenirea 
deplasărilor secundare prin clarificarea 
drepturilor și obligațiilor solicitanților de azil. 

Gata de a fi încheiat 

Colegiuitorii au ajuns la un 
consens politic larg. Adoptarea 
este posibilă la începutul anului 
2019. 

 

2019 

O DIRECTIVĂ REFORMATĂ PRIVIND CONDIȚIILE DE PRIMIRE VA ASIGURA: 

Dreptul la condiții de primire 
exclusiv în statul membru 
responsabil 

Solicitanții de azil vor beneficia de condiții de primire 
depline numai în statul membru responsabil de cererea lor 
de azil. Acest lucru va contribui la prevenirea deplasărilor 
secundare care pun în pericol spațiul Schengen. 

Condiții de primire adecvate 
pe întreg teritoriul UE 

Statele membre vor fi obligate să stabilească planuri de 
urgență pentru a asigura o capacitate de primire suficientă 
în orice moment, inclusiv în perioade de presiune 
disproporționată. Agenția Uniunii Europene pentru Azil va 
furniza orientări pentru a sprijini statele membre să aplice 
standarde comune privind condițiile de primire. 

O protecție mai bună 
pentru copiii migranți 

Minorii vor beneficia de educație în 
termen de 2 luni de la depunerea 
cererii lor de azil. Minorii neînsoțiți vor 
primi imediat asistență și se va numi 
un reprezentant al acestora în termen 
de cel mult 15 zile de la depunerea 
unei cereri de azil. 

Accesul timpuriu la 
piața muncii Obligații de raportare 

Pentru a-i descuraja pe solicitanții de 
azil să se sustragă, statele membre le 
pot acorda un loc de reședință și pot 
impune obligații de raportare. În plus, 
pentru a asigura o procedură eficientă, 
statele membre îi pot repartiza pe 
solicitanții de azil într-o zonă geografică 
de pe teritoriile lor. 

Solicitanților de azil li se va acorda 
dreptul de a lucra, în cel mult 6 luni 
de la data înregistrării cererii lor. 
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REFORMAREA SISTEMULUI EUROPEAN COMUN DE AZIL: 
CE SCHIMBĂRI AR ADUCE DIFERITELE REFORME ȘI DE CE AVEM NEVOIE DE ACESTE REFORME 
ACUM 
Chiar dacă nu s-a ajuns încă la un compromis cu privire la anumite elemente ale reformei UE în materie de azil, s-au 
înregistrat progrese enorme în ceea ce privește ansamblul pachetului de propuneri, 5 dintre cele 7 propuneri inițiale ale 
Comisiei fiind gata de adoptare. Deși aceste propuneri fac parte dintr-o reformă de amploare, fiecare dintre acestea are o 
valoare adăugată clară de sine stătătoare, iar finalizarea lor rapidă ar permite obținerea de rezultate concrete pe teren. 

3 Agenția Uniunii Europene pentru Azil 

Decembrie 2018 

O valoare adăugată certă 

Agenția pentru Azil consolidată va fi în 
măsură să le ofere statelor membre servicii 
rapide și complete atât în momentele în care 
situația este normală, cât și în perioadele în 
care se confruntă cu presiuni deosebite, 
inclusiv, dacă i se solicită acest lucru, prin 
desfășurarea întregii etape administrative a 
procedurii de azil, ca o formă concretă de 
exprimare a solidarității europene. 

Gata de finalizare 

S-a ajuns la un acord politic cu privire 
la propunerea inițială a Comisiei din 
2016. Comisia a propus noi modificări 
specifice în septembrie 2018. 
Adoptarea este posibilă la începutul 
anului 2019. 

 

2019 

AGENȚIA UE PENTRU AZIL CONSOLIDATĂ VA ASIGURA: 

Sprijin operațional 
deplin pentru 
procedurile de azil 
ori de câte ori este 
necesar 

Monitorizarea O mai mare convergență 
la nivelul UE în ceea ce 
privește evaluarea 
nevoilor de protecție și a 
condițiilor de primire 

Pe lângă îndrumările pe care le oferă 
deja, agenția consolidată va elabora 
orientări, standarde operaționale, 
indicatori și bune practici privind 
situația din țările de origine și condițiile 
de primire, va pune la dispoziție cursuri 
de formare și va ajuta statele membre 
să pregătească planuri de urgență. 

Agenția și echipele sale de sprijin 
pentru azil care pot fi mobilizate vor 
putea furniza o gamă completă de 
activități de sprijin, inclusiv 
desfășurarea întregii etape 
administrative a procedurii de azil la 
cererea unui stat membru, și vor 
oferi totodată asistență pentru 
tratarea căilor de atac, respectând 
pe deplin independența sistemului 
judiciar. 

Agenția va monitoriza, de 
asemenea, aplicarea operațională 
și tehnică a sistemului european 
comun de azil, contribuind astfel la 
prevenirea eventualelor deficiențe, 
și va furniza sprijin rapid atunci 
când 

este necesar și 
la solicitarea unui stat 
membru. 
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CONSTRUIREA UNEI AGENȚII A UE PENTRU AZIL CAPABILĂ SĂ 
OFERE STATELOR MEMBRE SPRIJIN DEPLIN ȘI RAPID 

2020 
500 

2018 
220 

2012 
10-50 

Până în 2020, 500 de agenți 
operaționali și o rezervă de 500 de 
experți vor fi puși la dispoziție 
pentru a oferi sprijin statelor 
membre. 

 
Sarcinile de sprijin ale Agenției vor include 

• Identificarea și înregistrarea solicitanților de azil 

• Admisibilitatea și interviurile pe fond 

• Pregătirea deciziilor administrative privind cererile (autoritățile 
naționale vor continua să ia toate deciziile) 

• Acordarea de sprijin organismelor independente de 
soluționare a căilor de atac 

• Interpretarea și traducerea 
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REFORMAREA SISTEMULUI EUROPEAN COMUN DE AZIL: 
CE MODIFICĂRI ADUC REFORMELE INDIVIDUALE ȘI DE CE SUNT ACESTEA NECESARE ACUM 

Deși nu s-a ajuns încă la un compromis cu privire la anumite elemente ale reformei UE în materie de azil, s-au înregistrat 

progrese enorme în ceea ce privește pachetul propunerilor în ansamblul său, 5 din cele 7 propuneri inițiale ale Comisiei putând fi 

adoptate. Deși sunt parte a unei ample reforme, propunerile individuale au o valoare adăugată clară, iar finalizarea rapidă a 

propunerilor ar aduce o schimbare concretă. 

4 Regulamentul privind Eurodac 

Decembrie 2018 
O importantă valoare 

adăugată 

Noul regulament privind Eurodac va extinde 
baza de date de identificare a UE, va ajuta 
autoritățile să urmărească deplasările 
secundare,  să rezolve  problema  migrației 
neregulamentare și să îmbunătățească 
returnarea migranților în situație 
neregulamentară. 

Aproape de încheiere 

Colegiuitorii au ajuns la un 
consens larg. Regulamentul ar 
putea fi adoptat la începutul 
anului 2019. 

 

2019 

NOUL REGULAMENT PRIVIND EURODAC VA ASIGURA: 

O mai bună identificare a solicitanților de 
azil 

Statele membre vor putea stoca și efectua căutări ale 
imaginilor faciale în Eurodac, pe lângă amprentele digitale, 
în deplină conformitate cu normele privind protecția datelor. 
Se va asigura astfel că statele membre dispun de toate 
elementele necesare pentru identificarea solicitanților de azil 
și se va contribui la soluționarea unor provocări cu care se 
confruntă statele membre, de exemplu vârfurile degetelor 
vătămate și refuzul de a furniza amprente digitale. 

Returnări mai eficace 

Noul sistem nu se va mai limita doar la solicitanții de azil, ci 
va stoca și datele resortisanților din țările terțe aflați în 
situație de ședere neregulamentară în UE. Perioada de 
păstrare a datelor privind migranții în situație 
neregulamentară care au fost reținuți la frontierele externe 
va fi prelungită de la 18 luni, cât este în prezent, la 5 ani. Se 
va facilita astfel identificarea și furnizarea de noi documente 
de identitate acestor persoane în scopul returnării și 
readmisiei. 

O mai bună protecție a copiilor migranți 

Prin înregistrarea minorilor cu vârsta de cel puțin șase ani, 
noul sistem va asigura mai bine siguranța copiilor migranți, 
de exemplu pentru a detecta cazurile de trafic de persoane și 
de exploatare, dar și pentru a stabili legături de familie în 
cazul în care un copil dispare. 

O mai bună urmărire a deplasărilor 
secundare 

Informațiile suplimentare disponibile în sistem vor permite 
autorităților naționale să aibă o imagine mai completă asupra 
fiecărei persoane înregistrate, atunci când urmăresc 
deplasările secundare neregulamentare. 
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516 115 
de resortisanți ai unor 
țări terțe au primit 
decizii de a părăsi 
teritoriul UE 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA RETURNĂRILOR PRIN EXTINDEREA DOMENIULUI DE APLICARE AL 
EURODAC LA MIGRANȚII ÎN SITUAȚIE NEREGULAMENTARĂ SE POATE CONTRIBUI LA 

CREȘTEREA RATELOR DE RETURNARE, CARE DEOCAMDATĂ NU SUNT SATISFĂCĂTOARE 

45,8 % returnări efective în 2016 

493 785 
de resortisanți ai 
unor țări terțe au 
primit decizii de a 
părăsi teritoriul UE 

dar numai 
226 150 

de resortisanți ai unor țări 
terțe au fost efectiv returnați   

36,6 % returnări efective în 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

dar numai 188 905 de resortisanți 
ai unor țări terțe au fost efectiv 
returnați 
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REFORMAREA SISTEMULUI EUROPEAN COMUN DE AZIL: 
CE AR SCHIMBA REFORMELE INDIVIDUALE ȘI DE CE AVEM NEVOIE DE ELE ACUM 

Chiar dacă este necesar în continuare să se ajungă la un compromis cu privire la anumite elemente ale reformei UE în materie de 
azil, s-au înregistrat progrese enorme în ceea ce privește ansamblul pachetului de propuneri, 5 dintre cele 7 propuneri inițiale ale 
Comisiei fiind gata de adoptare. Deși fac parte dintr-o reformă de amploare, fiecare propunere are o valoare adăugată clară de 
sine stătătoare, iar finalizarea rapidă a acestora ar face diferența la fața locului. 

5 Cadrul de relocare al Uniunii 

Decembrie 2018 

Gata de a fi 
încheiat 

Colegiuitorii au ajuns la un 
consens larg. Adoptarea este 
posibilă la începutul anului 
2019. 

 

O valoare adăugată puternică 

Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii va 
contribui la reducerea migrației neregulamentare prin 
asigurarea unor alternative sigure și legale. Aceasta va 
înlocui actualele mecanisme ad-hoc și va stabili planuri 
la nivelul întregii UE pentru relocarea adevăraților 
refugiați pe o perioadă de 2 ani. Prin contribuția colectivă 
la eforturile globale de relocare, UE își va consolida 
parteneriatul și solidaritatea cu țările terțe care 
găzduiesc un număr mare de persoane care au nevoie de 
protecție internațională. 

 

2019 

NOUL REGULAMENT PRIVIND CADRUL DE RELOCARE AL UNIUNII VA ASIGURA: 

Un impact mai mare al 
eforturilor comune ale 
UE în materie de 
relocare 

Noul cadru va permite UE în 
ansamblul său să convină asupra 
regiunilor și țărilor vizate din care ar 
trebui să aibă loc relocarea, plasând 
UE într-o poziție mai puternică la nivel 
mondial. 

Un cadru flexibil bazat 
pe participarea 
voluntară 

Statele membre vor continua să 
decidă cui și câtor persoane vor 
acorda protecție. 

Primul cadru juridic 
colectiv pentru relocare 

Noul cadru va oferi un set comun de 
proceduri pentru selectarea și tratarea 
candidaților la relocare și, de 
asemenea, va asigura sprijin financiar 
de la bugetul UE. 

Mai puține sosiri 
neregulamentare 

Calendare 
predictibile și un 
proces decizional 
clar 

Cadrul va fi pus în aplicare prin 
intermediul unor planuri la nivelul UE, 
adoptate de Consiliu la propunerea 
Comisiei, care stabilesc numărul total 
de persoane care urmează să fie 
admise la fiecare 2 ani. 

Motive de eligibilitate 
comune și controale 
stricte de securitate 

Accesul la mecanism va fi rezervat 
persoanelor care au cu adevărat nevoie de 
protecție internațională. Statele membre 
pot acorda prioritate persoanelor cu 
legături sociale demonstrate sau alte 
caracteristici care pot facilita integrarea. 
Motivele de refuz obligatorii se vor aplica 
persoanelor care reprezintă amenințări la 
adresa securității. 

Asigurarea unor căi sigure și legale 
pentru persoanele care au nevoie de 
protecție va contribui la reducerea 
fluxurilor neregulamentare și la 
facilitarea relațiilor cu țările de origine 
și de tranzit. 
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50 000 
de persoane 
urmează să fie 
relocate până în 
octombrie 2019 

27 800 
de persoane 

relocate 
15 900 
de persoane deja 
relocate 

Mecanismele de 
relocare ale UE pentru 
perioada 2015-2017 

Noul mecanism de relocare al UE 
(decembrie 2017 – octombrie 2019) 

  

 

      

 

ÎNCEPÂND DIN 2015, DIFERITELE PROGRAME DE RELOCARE ALE UE AU 
AJUTAT PESTE 43 700  DINTRE PERSOANELE CELE MAI VULNERABILE 
SĂ GĂSEASCĂ ADĂPOST ÎN UE. 

 

 


