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Direcția pentru Uniunea Europeană 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

Rețeaua [europeană] de ofițeri de legătură în materie de imigrație  

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                         JAI 2 

1. Data adoptării: 16.05.2018; responsabil: Dimitris AVRAMOPOULOS (DG Migrație, 

afaceri interne și cetățenie) 

2. Denumire document: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind crearea unei rețele [europene]*
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 de ofițeri de legătură în materie de imigrație 

(reformare) 

3. Date de identificare: COM(2018)303; 2018/0153(COD) 

4. Tipul documentului: legislativ 

5. Temei juridic: art. 74 și 79 alin. (2) TFUE 

6. Procedură: legislativă ordinară 

7. Subsidiaritate: da; termen – 29.06.2018-24.09.2018 

8. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne (LIBE); etapă pregătitoare (cf. „OEIL”) 

- Consiliul UE: formațiune – JAI; grup de pregătire – Grupul de lucru pentru integrare, migrație 

și expulzare
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9. Alte informații: comunicarea/propunerea este însoțită de un document de lucru al serviciilor 

Comisiei - SWD(2018)197, reprezentând o evaluare a Regulamentului (CE) 377/2004, actul 

supus reformării prin propunerea de față 

 

1. Context și repere istorice privind cadrul normativ al Uniunii Europene referitor la 

utilizarea de ofițeri de legătură în materie de imigrație 

► Contextul prezentării propunerii este creșterea accentuată a fluxurilor de migrație înspre UE, 

în 2015 și 2016, ce a impus formularea unui răspuns european coordonat și eficace. 

► La nivelul UE, posibilitatea utilizării de ofițeri de legătură în materie de imigrație
3
, trimiși 

de statele membre în țări terțe, a fost exprimată în concluziile Consiliului European de la Sevilla 

                                                            
1 Notă: versiunea/traducerea în limba română a propunerii nu cuprinde, în prezent, mențiunea „europeană”, ce 

există însă în alte limbi oficiale ale UE: „European network of immigration liaison officers” (en.); „réseau européen 

d’officiers de liaison «Immigration»” (fr.); „europäischen Netzes” (de.); „red europea de funcionarios de enlace de 

inmigración” (es.) etc. 

Modificarea titlului Regulamentul nr. 377/2004 potrivit propunerii de față, enunțată la p. 9 din expunerea de motive 

ce o însoțește - COM(2018)303 - urmărește consolidarea dimensiunii europene a acestui mecanism: „adaptează titlul 

regulamentului și terminologia-cheie pentru a reflecta mai bine obiectivele propunerii, în special pentru a consolida 

coordonarea europeană a ofițerilor de legătură în materie de imigrație”. 
2 Working Party on Integration, Migration and Expulsion; cf. site-ul Consiliului UE. 
3 „Immigration liaison officers” („ILOs”). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_303_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0153(COD)&l=EN#tab-0
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_197_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-02-13_en.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_303_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_303_FR_ACTE2_f.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5644dc76001644de28619009c.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5644dc76001644de2866600a0.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0377
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_303_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-integration-migration-expulsion/
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(21-22 iunie 2002), prin care s-a solicitat instituirea, înaintea sfârșitului anului 2002, a unei rețele 

de ofițeri de legătură în materie de imigrație ai statelor membre, detașați în țări terțe
4
. 

Apelul a fost reluat subsecvent în concluziile președinției, adoptate cu ocazia Consiliului 

European de la Salonic (19-20 iunie 2003), noul termen pentru instituirea rețelei fiind stabilit 

până la sfârșitul anului 2003. 

Concomitent a fost prezentată o inițiativă a Republicii Elene privind un regulament al Consiliului 

de creare a unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație, devenită Regulamentul nr. 

377/2004. 

Anterior, într-o comunicare din 15.11.2001 privind o politică comună în materia imigrației 

ilegale, COM(2001)672, Comisia Europeană făcea referire la necesitatea intensificării cooperării 

între ofițerii de legătură privind imigrația, printr-un schimb permanent de informații, care să 

implice și ofițeri de legătură ai poliției și ai serviciilor de informații. 

Planul gestionării frontierelor externe ale statelor membre ale UE, convenit la reuniunea 

Consiliului UE (JAI) din 13 iunie 2003 (doc. nr. 10019/02), preconiza înființarea unor atari rețele 

de ofițeri de legătură în materie de imigrație, detașați în țări terțe. 

Regulamentul nr. 377/2004 a oficializat rețelele de ofițeri de legătură în materie de imigrație, 

existente deja – precum a fost exemplul rețelei de ofițeri de legătură în Balcanii de vest, condusă 

de Belgia
5
. Regulamentul nr. 493/2011, ce a modificat regulamentul menționat, a urmărit 

adaptarea dispozițiilor sale în sensul de a ține cont de experiența practică dobândită în contextul 

utilizării ofițerilor de legătură, dar și în vederea informării regulate a Parlamentului European, 

Consiliului UE și Comisiei Europene cu privire la activitățile rețelelor acelor ofițeri de legătură 

în țări și/sau regiuni specifice ce erau considerate a prezenta un interes special pentru UE. 

Mai recent, propunerea de față a fost anunțată într-o comunicare din septembrie 2017 „cu privire 

la rezultatele Agendei europene privind migrația” - COM(2017)558. 

 

2. Obiectivul propunerii 

► Propunerea are ca obiectiv îmbunătățirea coordonării și optimizarea utilizării ofițerilor 

de legătură în materie de imigrație trimiși în țări terțe de statele membre, de Comisia Europeană 

și de agențiile UE (fiind vizate în principal Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă (denumită anterior Frontex), Europol și (viitoarea) Agenție a Uniunii Europene 

pentru Azil
6
). 

Direcțiile de acțiune sunt: un răspuns mai eficace la prioritățile UE privind prevenirea și 

combaterea imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere conexe, cum ar fi introducerea 

ilegală de migranți și traficul de persoane, facilitarea returnării, readmisiei și activităților de 

                                                            
4 Istoric, utilizarea de ofițeri de legătură se regăsește, de pildă, în Convenția de punere în aplicare a acordului 

Schengen din 14 iunie 1985, la art. 7, art. 47 alin. (4), art. 125 etc.  
5 Alte exemple se regăsesc în acquis-ul Schengen: Decizia Comitetului executiv din 27 octombrie 1998 privind 

adoptarea de măsuri pentru combaterea imigrației ilegale (SCH/Com-ex (98)37 def. 2); Decizia Comitetului 

executiv din 28 aprilie 1999 privind ofițerii de legătură (SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2) etc.  

Această primă decizie (din octombrie 1998) a devenit caducă odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) 

nr. 377/2004.  

Totodată, potrivit Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului UE, Europol primea sarcini specifice legate de schimbul de 

informații, inclusiv cu privire la combaterea migrației ilegale. Noul cadrul legislativ incident Europol – 

Regulamentul (UE) 2016/794 – a abrogat, printre altele, și Decizia 2009/371/JAI. 
6 Cea din urmă urmând a înlocui actualul Birou European de Sprijin pentru Azil (EASO), odată cu abrogarea 

Regulamentul (UE) nr. 439/2010, la adoptarea propunerii de regulament în dezbatere – COM(2016)271 – 

2016/0131(COD). 

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-3_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2003.140.01.0012.01.ENG&toc=OJ:C:2003:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0377
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0672:FIN:EN:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10019-2002-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32011R0493
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_558_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A42000A0922%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A41998D0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32009D0371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0213822ROC3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32010R0439
https://tinyurl.com/y7fatdbm
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reintegrare, gestionarea integrată a frontierelor externe ale UE, sprijinirea gestionării imigrației 

legale, inclusiv în domeniul protecției internaționale, relocării și măsurilor de integrare anterioare 

plecării întreprinse de statele membre și de UE. 

În prezent, potrivit expunerii de motive ce însoțește propunerea, sunt trimiși în țări terțe 

aproximativ 500 de astfel de ofițeri de legătură în materie de imigrație
7
 – către 105 țări terțe. 

Începând cu anul 2004, odată cu adoptarea Regulamentului nr. 377/2004, acei ofițeri de legătură 

activează în rețele locale sau regionale, reuniunile lor fiind convocate și coordonate de statul 

membru ce deține președinția Consiliului UE. 

Mai recent, numărul acelor ofițeri de legătură a fost completat prin ofițeri de legătură europeni în 

materie de migrație
8
, trimiși de Comisia Europeană în 13 țări terțe considerate prioritare

9
, 

precum și de ofițeri trimiși de Frontex (devenită, în prezent, Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă). 

Evaluarea
10

 actului legislativ în vigoare în prezent – i.e. Regulamentul nr. 377/2004, modificat 

subsecvent prin Regulamentul nr. 493/2011 – susține că rolul acestor ofițeri de legătură continuă 

să fie pertinent în actualul context al migrației, cu care se confruntă UE, însă constată totodată 

rolul insuficient al acestui cadru legislativ în oficializarea și funcționarea rețelelor acestor ofițeri 

de legătură, în contextul în care acele persoane sunt prezente în același loc, precum și în privința 

intensificării strângerii și schimbului de informații. În consecință, propunerea preconizează 

ameliorarea coordonării poziției UE și a activităților desfășurate în țări terțe, prin consolidarea 

„dimensiunii europene” a coordonării acelor ofițeri de legătură. 

Evaluarea notează o serie de deficiențe ale sistemului ofițerilor de legătură, precizat prin 

Regulamentul nr. 377/2004, precum dificultăți cu care se confruntă respectivii în privința 

cooperării și strângerii de informații în anumite țări terțe, nivelul cooperării între ofițerii de 

legătură ai statelor membre detașați în aceeași țară terță, disparități referitoare la mandate, 

responsabilități și cunoștințe.  

Propunerea contribuie la dezvoltarea unei politici coerente și credibile în privința prevenirii și 

combaterii migrației ilegale, a traficului de migranți și de persoane, vizând și consolidarea 

cadrului de returnare al resortisanților țărilor terțe, aflați în situație de ședere ilegală în UE, și, 

respectiv, a gestiunii eficace a frontierelor externe ale UE. 

3. Descrierea principalelor prevederi ale propunerii legislative 

Propunerea vizează: 

- consolidarea normelor incidente schimbului de informații strategice cu agențiile UE, care să 

permită accesul sistematic al ofițerilor de legătură la analizele strategice realizate de agențiile UE 

și totodată care să asigure asistența acelor agenții la îndeplinirea misiunilor; acești ofițeri de 

legătură ar urma să „pună în aplicare prezentul regulament” (comparativ cu formularea curentă – 

„pentru a facilita și a accelera colectarea și schimbul de informații”)
11

;  

                                                            
7 Aceștia sunt trimiși de statele membre ale UE, la care se adaugă Elveția și Norvegia; Germania, Franța, Spania, 

Țările de Jos și Regatul Unit trimit cel mai mare număr de ofițeri de legătură. 
8 „European Migration Liaison Officers” („EMLOs”); a se vedea site-ul Comisiei Europene.  

A se vedea pe larg și secțiunea 4.2, infra (pentru poziția Comisiei Europene privind ofițerii europeni de legătură). 
9 În temeiul noului cadru de parteneriat cu țările terțe prioritare, bazat pe Agenda europeană privind migrația – 

COM(2016)385; țările terțe vizate sunt: Egipt, Etiopia, Iordania, Liban, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, 

Serbia, Sudan, Tunisia, Turcia. 
10 SWD(2018)197. 
11 Notă: noua formulare trimite la extinderea sarcinilor îndeplinite de ofițerii de legătură în domeniul migrației; 

aceste persoane ar urma să preia atribuiții în materia azilului și imigranției legale (inclusiv relocarea și alte 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32011R0493
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0377
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/dg-home-hosts-european-migration-liaison-officers-emlos_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_385_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_197_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
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- cooperarea mai strânsă în cadrul rețelelor între ofițerii de legătură trimiși în țări terțe de statele 

membre, de Comisia Europeană și de agențiile UE
12

; atribuirea rolului de conducere a rețelei 

ofițerilor de legătură în materie de imigrație într-o țară terță sau într-o regiune acelui ofițer de 

legătură trimis direct de către Comisie (în cadrul misiunilor diplomatice ale Uniunii). 

Se are în vedere și consolidarea cadrului de conducere al rețelei europene a ofițerilor de legătură, 

prin: 

- clarificarea suplimentară a definiției ofițerilor de legătură în domeniul migrației, realizându-se 

o trimitere explicită la ofițeri de legătură ai autorităților de asigurare a respectării legii care 

îndeplinesc sarcini care vizează migrația (alături de categoria de reprezentant al unui serviciu de 

imigrație, categorie existentă în Regulamentul nr. 377/2004);  

- [în calitate de principală modificare introdusă prin propunerea de față] instituirea unui comitet 

director pentru o rețea europeană a ofițerilor de legătură în materie de imigrație, cu rol de 

consolidare a cooperării și coordonării între statele membre, compus din câte un reprezentant al 

fiecărui stat membru, doi reprezentanți ai Comisiei Europene (unul dintre aceștia prezidând 

comitetul director) și câte un reprezentant al „Frontex”, al Europol și al (viitoarei) Agenții a UE 

pentru Azil; comitetul director urmează a se reuni de cel puțin două ori pe an și urmează a aproba 

un program bienal, ce va stabili priorități și activități ale rețelei, va supraveghea activitățile și va 

identifica eventuale deficiențe în materie de trimitere a unor ofițeri de legătură; comitetul 

director va putea atribui ofițerilor de legătură sarcini ad-hoc specifice, în funcție de context; prin 

aceasta se urmărește reducerea la minimum a lacunelor în materia informațiilor și a suprapunerii 

activităților, respectiv maximizarea capacitățile și eficacitatea operaționale; comitetul director va 

elabora o listă cu ofițerii de legătură, ce va conține informații referitoare la prezența geografică, 

componența și activitățile diferitelor rețele și să includă datele de contact și rezumatul 

îndatoririlor respectivelor persoane; 

- stabilirea unor cerințe de a prezenta rapoarte către comitetul director
13

, ce pot include acțiuni de 

urmărire, dar și precizarea posibilității comitetului director de a cere rapoarte ad-hoc de 

informare cu privire la aspecte specifice;  

- consolidarea schimbului de informații între ofițerii de legătură, respectiv între membrii 

comitetului director prin intermediul unei platforme informatice securizate; 

- precizarea de reguli incidente prelucrării de date cu caracter personal de către ofițerii de 

legătură în scopul îndeplinirii sarcinilor și activităților definite de propunere. 

► În privința finanțării rețelei, propunerea preconizează o asistență din Fondul UE pentru 

securitate internă (mai concret, componenta aceluia de sprijinire a gestiunii frontierelor externe și 

a politicii comune în materia vizelor) până la sfârșitul anului 2020, pentru ca ulterior, rețeaua să 

fie finanțată prin componenta similară a viitorului cadru financiar multianual (2021-2027).  

 

 

                                                                                                                                                                                                
instrumente de protecție), precum și competențele și nevoile pieței forței de muncă; respectiv a unor măsuri 

anterioare plecării imigranților în țările de origine sau țările terțe gazdă. 
12 Notă: propunerea de față introduce în mod explicit aceste două noi categorii de ofițeri de legătură – trimiși de 

Comisia Europeană, respectiv de agenții ale UE. În plus, noua definiție nu precizează în mod explicit agențiile UE 

vizate, ci menționează „agențiile Uniunii, astfel cum se prevede în temeiurile juridice ale acestora și care se ocupă 

de aspecte referitoare la imigrație” – permițând o anumită flexibilitate. 
13 Renunțându-se, însă, la obligația, precizată în prezent, ca președinția Consiliului UE să prezinte (Parlamentului 

European, Consiliului UE și Comisiei Europene) un raport semestrial privind activitățile rețelelor de ofițeri de 

legătură în materie de imigrație în țări și/sau regiuni specifice care prezintă un interes special pentru Uniune. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0377
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4. Lucrări și poziții ale unor instituții ale Uniunii Europene 

 

4.1. Consiliul European 

În declarația adoptată cu ocazia reuniunii sale extraordinare din 23 aprilie 2015, în contextul 

intenției de mobilizare a tuturor resurselor disponibile ale UE pentru remedierea situației de 

urgență umanitară generată de valul de migrație din acel an, Consiliului European a făcut referire 

la prevenirea fluxurilor migratorii ilegale, printre altele prin desfășurarea – în țări-cheie – a unor 

ofițeri europeni de legătură în materie de migrație, care să colecteze informații referitoare la 

fluxurile migratorii, să se coordoneze cu ofițerii de legătură naționali și să coopereze în mod 

direct cu autoritățile locale.  

 

4.2. Comisia Europeană 

În luna noiembrie 2015, Comisia a prezentat într-un document de reflecție („concept paper”) 

dezvoltarea problematica trimiterii de ofițeri europeni de legătură în materia migrației în țări terțe 

(„EMLOs”) (doc. nr. 13435/15). Acești ofițeri europeni de legătură urmau să contribuie la 

punerea în aplicare, în plan operativ, a abordării cuprinzătoare precizate în Agenda europeană 

privind migrația, contribuind la prevenirea și combaterea migrației neregulamentare, la 

organizarea mai bună a migrației legale și mobilității, precum și la promovarea dimensiunilor 

migrației în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Obiectivul principal al instituirii și desfășurării 

de ofițeri europeni de legătură era sporirea coordonării în vederea maximizării impactului 

acțiunii UE în privința migrației în țări terțe și consolidarea angajamentului țărilor de origine și 

de tranzit, considerate a avea rol cheie, în legătură cu întregul spectru al problematicii migrației. 

Documentul Comisiei descria statutul, rolul și misiunile ofițerilor europeni de legătură și 

enumera țările considerate prioritare pentru detașarea acelora.  

 

5. Cadrul normativ român incident în materie 

► Potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 

ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează, asigură și desfășoară relații de cooperare cu 

autoritățile specializate din alte state în domeniile sale de competență, iar prin atașații de afaceri 

interne sau ofițerii de legătură asigură reprezentarea instituției în raporturile cu autoritățile 

similare ale statelor cu care România întreține relații diplomatice sau cu organisme și organizații 

internaționale. 

Art. 7 alin. (9) din aceeași ordonanță de urgență dispune că atașații de afaceri interne și ofițerii de 

legătură desemnați de către ministrul afacerilor interne sunt trimiși la post în condițiile prevăzute 

în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. 

► Ordinul nr. 163 din 17 octombrie 2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și 

relații internaționale, modificat prin Ordinul nr. 17 din 14 februarie 2018, confer acestei structuri 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne competențe privind reprezentarea externă prin 

rețeaua atașaților de afaceri interne și ofițerilor de legătură aparținând MAI. 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
http://www.statewatch.org/news/2015/nov/eu-council-euro-migration-liason-officers-1343-15.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=71870
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=140118
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=149657
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6. Alte resurse relevante în internet 

- Evaluation of Council Regulation (EC) No 377/2004 on the creation of an immigration liaison 

officers network, Final report – Study, ECORYS și ICMPD, aprilie 2018 

- Revision of the immigration liaison officers network. Regulation (EC) 377/2004, notă a 

serviciului de cercetare al Parlamentului European, mai 2018 

- Annual Report on Migration and Asylum 2017 European Migration Network, mai 2018 

 

 

 

 

 

Constantin Mihai Banu 

19 septembrie 2018 

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3a02447f-47c0-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621810/EPRS_BRI(2018)621810_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/annual-report-migration-and-asylum-2017_en

