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I. INTRODUCERE

La 2 septembrie 2009, Comisia a adoptat propunerea de decizie de modificare a Deciziei nr. 

573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte 

a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a 

Deciziei 2004/904/CE a Consiliului. 

La 18 mai 2010, Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură în vederea adoptării 

deciziei. Consiliul nu a fost în măsură să aprobe poziția Parlamentului și și-a adoptat poziția în 

primă lectură la 8 martie 2012, în conformitate cu articolul 294 din tratat.

II. OBIECTIVUL PROPUNERII

Obiectivul propunerii este de a contribui la instituirea unui Program comun de relocare al UE. În 

vreme ce Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind crearea unui 

Program comun de relocare al UE din 2 septembrie 2009 stabilește contextul politic și principiile 

directoare ale unui astfel de program, propunerea are ca obiect un mecanism de identificare anuală a 

priorităților comune de relocare ale UE. Crearea unui Program comun de relocare al UE ar contribui 

la o mai bună coordonare a abordării UE față de relocare și la încurajarea mai multor state membre 

în sensul demarării activităților de relocare. 
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III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

Aspecte generale

Negocierile s-au desfășurat într-un context politic conturat de Programul de la Haga care stabilește 

obiectivele și instrumentele în domeniul justiției și al afacerilor interne pentru perioada 2005-2010 

și, ulterior, de Programul de la Stockholm, care acoperă perioada 2010-2014. În ambele cazuri, 

Consiliul European și-a exprimat angajamentul de a continua dezvoltarea sistemului european 

comun de azil prin modificarea cadrului legislativ și prin consolidarea cooperării practice. Consiliul 

European a subliniat, în egală măsură, importanța dezvoltării dimensiunii externe a azilului prin 

cooperarea cu țările și regiunile de origine. În cadrul Programului de la Haga, Consiliul European a 

făcut apel la dezvoltarea unor programe de protecție regionale ale UE care, printre altele, ar include 

și un program comun de relocare pentru statele membre dispuse să participe. În cadrul Programului 

de la Stockholm, Consiliul European a încurajat participarea voluntară a statelor membre la regimul 

comun de relocare al UE, precum și creșterea numărului total de refugiați relocați.  

În conformitate cu articolul 3 și articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția 

Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul 

privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit și-a 

notificat dorința de a lua parte la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii, însă Irlanda nu participă la 

adoptarea prezentei decizii, nu are nicio obligație în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la 

Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

Danemarca nu participă la adoptarea deciziei, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul 

aplicării sale.
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Puncte-cheie

În acord cu dispozițiile declarației comune privind aspectele practice în cadrul procedurii de 

codecizie1, reprezentanții Consiliului, ai Parlamentului și ai Comisiei au stabilit contacte pentru a 

ajunge la un acord în etapa poziției Consiliului în primă lectură. În vederea reconcilierii pozițiilor 

ambelor instituții și ținând seama de acordul la care s-a ajuns cu ocazia respectivelor contacte, 

Consiliul adoptă, cu privire la propunerea de decizie de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de 

instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2012 ca parte a Programului 

general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a Deciziei 

2004/904/CE a Consiliului, poziția sa în primă lectură, cu introducerea următoarelor modificări-

cheie față de propunerea Comisiei:

Stabilirea de priorități comune ale UE [Articolul 1 alineatul (1) litera (a)]

În urma contactelor informale dintre Consiliu și Parlament, Consiliul modifică propunerea Comisiei 

prin enumerarea priorităților de relocare în cadrul deciziei, spre deosebire de propunerea inițială a 

Comisiei, conform căreia prioritățile comune de relocare ale UE ar fi fost stabilite anual în cadrul 

procedurii comitetelor. Deoarece actualul Fond european pentru refugiați se referă la perioada de 

până la sfârșitul anului 2013, mai rămâne un singur an de programare efectiv sub incidența 

actualului fond. De aceea, este justificată enumerarea în prezenta decizie a priorităților doar pentru 

acel an și stabilirea unui mecanism de stabilire a priorităților comune de relocare ale UE în cadrul 

instrumentului de creare a unui nou fond pentru perioada 2014-2020. 

În vederea anului de programare 2013, poziția Consiliului prevede ca statele membre să comunice 

Comisiei, până la 1 mai 2012, o estimare a numărului de persoane pe care intenționează să le 

relocheze în cursul anului 2013, în conformitate cu prioritățile stabilite în cadrul deciziei. Deoarece 

poziția Consiliului nu prevede niciun mecanism de instituire anuală a priorităților de relocare ale 

UE, toate dispozițiile referitoare la programarea anuală din propunerea Comisiei își pierd relevanța.

                                               
1 JO C 145, 30.6.2007, p. 5.
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Priorități comune de relocare ale UE pentru 2013 [articolul 1 alineatul (1) litera (a), 

considerentele 3, 4 și 5]

Prioritățile comune de relocare ale UE pentru 2013, astfel cum figurează în poziția Consiliului, se 

referă la persoanele dintr-o țară sau dintr-o regiune desemnată pentru punerea în aplicare a unui 

program de protecție regional, la persoanele care aparțin unui anumit grup vulnerabil sau la refugiații 

dintr-o anumită țară sau regiune. Primele două seturi de priorități sunt formulate în manieră generală 

și sunt foarte asemănătoare cu categoriile prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Decizia nr. 

573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013. Față de 

Decizia 573/2007/CE, poziția Consiliului adaugă la listă următoarele grupuri vulnerabile: 

supraviețuitorii violenței și torturii, precum și persoanele care au nevoie de relocare în situații de 

urgență sau de relocare urgentă pentru protecție fizică sau juridică. Această adăugire este justificată 

întrucât ambele categorii de persoane se încadrează și printre prioritățile de relocare ale ICNUR.

Cel de al treilea set de priorități este denumit „priorități specifice comune ale UE pentru 2013”, iar 

lista acestor priorități figurează în anexa la prezenta decizie. Așa cum s-a explicat în considerentul 

3, această listă de priorități specifice comune ale UE pentru 2013 este stabilită în baza criteriilor de 

relocare ale ICNUR și a prognozelor anuale ale ICNUR cu privire la relocare, ținând seama de 

domeniile în care acțiunea comună a UE ar avea un impact semnificativ în abordarea nevoilor de 

protecție.

De asemenea, în poziția Consiliului se adaugă considerentul 5, care este o actualizare a 

considerentului 26 din Decizia nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați 

pentru perioada 2008-2013. În cadrul considerentului 5, poziția Consiliului actualizează informațiile 

referitoare la țările și regiunile desemnate în prezent în vederea punerii în aplicare a programelor de 

protecție regionale.
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Suma fixă care urmează să fie primită pentru fiecare persoană relocată [articolul 1 alineatul (1) 

litera (b), considerentul 6] 

Ca rezultat al contactelor informale cu Parlamentul, poziția Consiliului modifică propunerea 

Comisiei propunând o sumă fixă de o valoare mai mare pentru fiecare persoană relocată, sumă ce 

urmează să fie primită din partea fondului de către acele state membre care nu au utilizat anterior 

fondul în acest scop. Întrucât articolul 13 alineatul (3) din Decizia nr. 573/2007/CE de instituire a 

Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013 prevede că statele membre primesc o 

sumă fixă de 4 000 EUR pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu prioritățile stabilite în 

cadrul deciziei, poziția Consiliului prevede o sumă de 6 000 EUR pentru fiecare persoană relocată 

pentru acele state membre care primesc suma fixă din partea fondului pentru prima dată și o sumă 

de 5 000 EUR pentru acele state membre care au mai primit o singură dată respectiva sumă fixă din 

partea fondului. Scopul acestei modificări este acela de a încuraja acele state membre care nu au 

făcut până acum acest lucru să lanseze programe de relocare. 

Adăugarea considerentului 2

Poziția Consiliului modifică propunerea Comisiei prin adăugarea considerentului 2. În scrisoarea sa 

adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți din 10 februarie 2012 (documentul 

6370/12) în care a arătat că va recomanda membrilor Comisiei LIBE și plenului, în a doua lectură, 

să accepte fără amendamente acordul la care s-a ajuns cu privire la decizie, președintele Comisiei 

LIBE a solicitat adăugarea articolului 80 din TFUE la temeiul juridic al prezentei decizii. Cu toate 

acestea, în opinia Consiliului, articolul 80 nu poate constitui un temei juridic pentru adoptarea 

prezentului act, întrucât nu conferă instituțiilor Uniunii competențe pentru adoptarea actelor 

legislative. În spirit de compromis, Consiliul a decis, în consecință, să adauge considerentul 2, care 

face trimitere la articolul 80 din TFUE și la principiile acestuia.
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Amendamentele Parlamentului European

În poziția sa, Consiliul acceptă integral, parțial sau ca principiu amendamentele 2, 3 și 4. Consiliul 

nu acceptă amendamentele 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, întrucât acestea se referă la o procedură de 

definire pe baze anuale a priorităților comune de relocare ale UE. Poziția Consiliului are o abordare 

diferită și stabilește o listă de priorități comune de relocare ale UE pentru 2013, care este singurul 

an de programare rămas sub incidența actualului Fond european pentru refugiați. 

IV. CONCLUZIE

Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul convenit în cadrul negocierilor dintre 

Consiliu și Parlamentul European, facilitat de Comisie. Coreper a aprobat textul acestui compromis 

în cadrul reuniunii sale din 22 februarie 2012. Înaintea acestei date, președintele Comisiei LIBE a 

Parlamentului European a specificat, într-o scrisoare către președintele Coreper din data de 10 

februarie 2012, faptul că, dacă textul de compromis se transmite Parlamentului European sub forma 

poziției Consiliului în primă lectură, va recomanda membrilor Comisiei LIBE și, ulterior, plenului 

ca poziția Consiliului să fie acceptată fără amendamente în a doua lectură a Parlamentului, sub 

rezerva verificării de către experții juriști-lingviști din ambele instituții.

________________
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DECIZIA Nr. …/2012/UE

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE

de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi

pentru perioada 2008-2013,

ca parte a Programului general

„Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2)

litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 1,

                                               

1 Poziţia Parlamentului European din 18 mai 2010 (JO C 161E, 31.5.2011, p. 161) şi poziţia 
Consiliului în primă lectură din 8 martie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia 
Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)
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întrucât:

(1) Având în vedere instituirea unui program comun de relocare al Uniunii menit să sporească 

impactul eforturilor Uniunii în materie de relocare în vederea acordării de protecţie 

refugiaţilor şi să sporească la maximum impactul strategic al relocării printr-o mai bună 

orientare către persoanele care au cea mai mare nevoie de a fi relocate, ar trebui formulate 

priorităţi comune cu privire la relocare la nivelul Uniunii.

(2) Articolul 80 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede că politicile 

Uniunii menţionate la capitolul privind controlul la frontiere, dreptul de azil şi imigrarea şi 

punerea în aplicare a acestora sunt reglementate de principiul solidarităţii şi al distribuirii 

echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar, şi că, ori de câte 

ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul respectivului capitol trebuie să cuprindă 

măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.

(3) În acest scop, priorităţile specifice comune în materie de relocare ale Uniunii pentru 

anul 2013, astfel cum sunt enumerate în anexa adăugată la Decizia nr. 573/2007/CE prin 

prezenta decizie, sunt stabilite pe baza a două categorii, dintre care prima categorie ar 

trebui să includă persoane care aparţin unei categorii specifice în cadrul criteriilor Înaltului 

Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) privind relocarea, iar a doua

categorie ar trebui să includă persoane dintr-o ţară sau dintr-o regiune care a fost 

identificată în previziunile anuale privind relocarea ale ICNUR şi în care acţiunea comună 

a Uniunii ar avea un impact semnificativ în abordarea nevoilor de protecţie. 
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(4) Luând în considerare nevoile în materie de relocare prevăzute în anexa adăugată la Decizia 

nr. 573/2007/CE prin prezenta decizie, în care sunt enumerate priorităţile specifice comune 

în materie de relocare ale Uniunii, este necesar, de asemenea, să se furnizeze sprijin 

financiar suplimentar pentru relocarea persoanelor având în vedere anumite zone 

geografice sau anumite naţionalităţi, precum şi anumite categorii de refugiaţi care urmează 

să fie relocaţi, atunci când relocarea este considerată a fi cea mai potrivită cale de a 

răspunde nevoilor speciale ale acestora.

(5) Având în vedere importanţa utilizării strategice a relocării din ţări sau regiuni desemnate 

pentru punerea în aplicare a programelor regionale de protecţie, este necesar să se

furnizeze sprijin financiar suplimentar pentru relocarea persoanelor din Tanzania, din 

Europa de Est (Belarus, Republica Moldova şi Ucraina), din Cornul Africii (Djibouti, 

Kenya şi Yemen) şi din Nordul Africii (Egipt, Libia şi Tunisia) şi din orice alte ţări sau 

regiuni care sunt desemnate în acest sens în viitor.

(6) Pentru a încuraja mai multe state membre să se implice în acţiuni de relocare, este necesar, 

în egală măsură, să se furnizeze sprijin financiar suplimentar acelor state membre care 

decid să procedeze la relocarea de persoane pentru prima dată.

(7) De asemenea, este necesară stabilirea normelor referitoare la eligibilitatea cheltuielilor 

pentru sprijinul financiar suplimentar destinat relocării.
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(8) În conformitate cu articolul 3 şi articolul 4a alineatul (1) din Protocolul (nr. 21) privind 

poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, 

anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene, Regatul Unit şi-a notificat intenţia de a lua parte la adoptarea şi la 

aplicarea prezentei decizii. 

(9) În conformitate cu articolul 1, articolul 2 şi articolul 4a alineatul (1) din Protocolul (nr. 21)

privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi 

justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene, fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, Irlanda nu 

participă la adoptarea prezentei decizii, nu are nicio obligaţie în temeiul acesteia şi nu face 

obiectul aplicării sale. 

(10) În conformitate cu articolul 1 şi articolul 2 din Protocolul nr. 22 privind poziţia 

Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu 

are nicio obligaţie în temeiul acesteia şi nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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Articolul 1

Decizia nr. 573/2007/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

„(3) Statele membre primesc o sumă fixă, în conformitate cu alineatul (3a), pentru 

fiecare persoană relocată pe baza uneia sau mai multora dintre 

următoarele priorităţi:

(a) persoane dintr-o ţară sau dintr-o regiune desemnată pentru punerea în 

aplicare a unui program regional de protecţie;

(b) persoane care fac parte din unul sau mai multe dintre următoarele 

grupuri vulnerabile: 

– copiii şi femeile în situaţii de risc;

– minorii neînsoţiţi;

– persoanele care au supravieţuit violenţelor şi/sau torturii;

– persoanele cu probleme medicale grave, care pot fi abordate numai 

dacă persoanele respective sunt relocate;

– persoanele care au nevoie de relocare în situaţii de urgenţă sau de 

relocare urgentă pentru protecţie fizică şi/sau juridică;
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(c) priorităţile specifice comune în materie de relocare ale Uniunii pentru 

anul 2013 enumerate în anexa la prezenta decizie.”;

(b) se introduce următorul alineat:

„(3a) Statele membre primesc o sumă fixă de 4 000 EUR pentru fiecare persoană 

relocată pe baza priorităţilor enumerate la alineatul (3). 

În cazurile indicate mai jos, suma fixă se majorează după cum urmează:

– 6 000 EUR pentru fiecare persoană relocată pentru statele membre care 

primesc suma fixă pentru relocare din partea fondului pentru prima dată;

– 5 000 EUR pentru fiecare persoană relocată pentru statele membre care 

au primit deja din partea fondului suma fixă pentru relocare o dată în 

cursul anilor anteriori de operare a fondului.”;

(c) alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

„(4) În cazul în care un stat membru asigură relocarea unei persoane pe baza mai 

multor priorităţi în materie de relocare ale Uniunii enumerate la alineatul (3), 

statul membru respectiv primeşte suma fixă corespunzătoare pentru respectiva

persoană o singură dată.”;



6444/2/12 REV 2 RD/neg 7
DG H RO

(d) alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:

„(6) Până la 1 mai 2012, statele membre prezintă Comisiei o estimare a numărului 

de persoane pe care le vor reloca în cursul anului calendaristic următor pe baza

priorităţilor enumerate la alineatul (3), inclusiv o defalcare în funcţie de 

diferitele categorii menţionate la alineatul respectiv. Comisia comunică aceste 

informaţii comitetului menţionat la articolul 52.”;

(e) se adaugă următorul alineat:

„(7) Rezultatele şi impactul stimulentului financiar pentru acţiunile de relocare pe 

baza priorităţilor enumerate la alineatul (3) sunt comunicate de către statele 

membre în raportul menţionat la articolul 50 alineatul (2) şi de către Comisie în 

raportul menţionat la articolul 50 alineatul (3).”

2. La articolul 35, se adaugă următorul alineat:

„(5) Suma fixă alocată statelor membre pentru fiecare persoană relocată se acordă ca 

sumă forfetară pentru fiecare persoană efectiv relocată.”

3. Textul prevăzut în anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexă la Decizia 

nr. 573/2007/CE.
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Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXĂ

„ANEXĂ

Lista priorităţilor specifice comune în materie de relocare ale UE pentru anul 2013

(1) Refugiaţii congolezi în regiunea Marilor Lacuri (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia);

(2) Refugiaţii din Irak în Turcia, Siria, Liban, Iordania;

(3) Refugiaţii afgani în Turcia, Pakistan, Iran;

(4) Refugiaţii somalezi în Etiopia;

(5) Refugiaţii birmani în Bangladesh, Malaezia şi Thailanda;

(6) Refugiaţii eritreeni în Sudanul de Est.”.
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Subiect: Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 
Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a 
programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și 
de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului )[prima lectură]
- Adoptarea
(a) poziției Consiliului
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ORIENTĂRI COMUNE
Termen de consultare: 7 martie 2012

Declarația Comisiei

Într-un spirit de compromis și pentru a asigura adoptarea imediată a propunerii, Comisia aderă la 

textul final. Cu toate acestea, Comisia menționează că, astfel, nu se aducere atingere dreptului său 

de inițiativă în ceea ce privește alegerea temeiului legal, cu referire mai ales la recurgerea în viitor 

la articolul 80 din TFUE.



6977/12 ADD 1 crm/LT/rg 2
DQPG RO

Declarația Consiliului

Consiliul declară că prezenta decizie nu aduce atingere negocierilor privind cadrul financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020 și, prin urmare, nici negocierilor privind „Propunerea de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și 

migrație” pentru perioada 2014-2010 [COM(2011) 751], inclusiv dacă în regulamentul privind 

Fondul pentru azil și migrație pentru perioada 2014-2020 sunt stipulate priorități specifice comune 

ale UE pentru relocare, bazate, printre altele, pe criterii geografice. 

________________



 

 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 

Bruxelles, 9.3.2012  
COM(2012) 110 final 

2009/0127 (COD) 

  

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene 

 
privind 

poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unei propuneri de Decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de 

instituire a Fondului European pentru Refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a 
Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de 

abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului („instituirea unui Program comun de 
relocare al UE”) 
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2009/0127 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene 

 
privind 

poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unei propuneri de Decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de 

instituire a Fondului European pentru Refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a 
Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de 

abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului („instituirea unui Program comun de 
relocare al UE”) 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu 
(document COM(2009)456 final – 2009/0127 COD): 

 

3 septembrie 2009 

Data adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului European: 18 mai 2010 

Data prevăzută pentru adoptarea poziției Consiliului: 8 martie 2012 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Obiectivul propunerii Comisiei este dublu, pe de o parte să sporească numărul de relocări în 
cadrul Uniunii Europene, atât în cifre absolute, cât și ca număr al statelor membre care au 
scheme naționale de relocare, iar, pe de altă parte, să transmită un semnal politic puternic 
privind importanța pe care UE o acordă găsirii unei soluții durabile în chestiunea refugiaților, 
în special în cazul celor mai vulnerabili. În acest scop, urmează a fi instituit un Program 
comun de relocare al UE. Crearea sa urmărește asigurarea unei abordări mai bine coordonate 
a UE în ceea ce privește relocarea.  

3. COMENTARII REFERITOARE LA POZIțIA CONSILIULUI 

Poziția Consiliului este rezultatul unui proces de negociere de durată. În urma adoptării 
poziției în primă lectură a Parlamentului European (la 18 mai 2010), colegislatorii nu au ajuns 
la un compromis din cauza chestiunii instituționale a alegerii procedurii pentru stabilirea 
priorităților anuale în materie de relocare la nivel european (procedura actelor delegate sau a 
actelor de punere în aplicare). Impasul în care au ajuns negocierile a fost depășit grație 
propunerii prezentate de Președinție la sfârșitul lunii decembrie 2011. Propunerea de 
compromis se bazează pe faptul că Fondul European pentru Refugiați continuă numai până la 
sfârșitul anului 2013, ceea ce înseamnă că exercițiul de angajare a fondurilor care urmează să 
se desfășoare în 2012 este ultimul în cadrul fondului actual. Prin urmare, nu este nevoie să se 
instituie o procedură de stabilire a priorităților anuale în materie de relocare, întrucât aceste 
priorități vor fi definite numai o dată înainte ca fondul actual să înceteze să mai existe. Soluția 
găsită este inserarea priorităților specifice ale UE pentru 2013 în materie de relocare ca parte 
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integrantă a deciziei în anexa I.  

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului European (poziție adoptată la 
18 mai 2010), s-a ajuns în cele din urmă la un acord între colegislatori privind fondul 
propunerii, cu privire la chestiunile nesoluționate în cadrul trilogului din 9 februarie 2012. 
Singurul punct nesoluționat se referă la temeiului juridic al acestei propuneri.  

La 10 februarie, președintele Comisiei LIBE a trimis Președinției Consiliului o scrisoare în 
care confirma acordul raportorilor și al raportorilor alternativi asupra textului susținut de 
Consiliu și în care indica faptul că, în cazul în care textul ar fi transmis oficial Parlamentului 
European în cadrul unei sesiuni plenare următoare, ca poziție a Consiliului în primă lectură 
privind această propunere legislativă, ar recomanda membrilor Comisiei LIBE și, ulterior, 
plenului, să accepte textul fără amendamente. Coreper s-a întrunit la 15 februarie pentru a 
discuta temeiului juridic al propunerii. La 22 februarie, Coreper și-a confirmat acordul asupra 
textului care urma să fie prezentat Consiliului spre adoptare. 

Principalele diferențe între poziția comună și propunerea inițială a Comisiei sunt prezentate 
mai jos. 

Stabilirea priorităților comune ale UE [articolul 1 alineatul (1) litera (a)] 

Poziția comună enumeră prioritățile în materie de relocare din decizie, în comparație cu 
propunerea inițială a Comisiei, conform căreia prioritățile comune ale UE în materie de 
relocare trebuiau stabilite anual prin procedura de comitologie. Având în vedere că Fondul 
European pentru Refugiați acoperă perioada de până la sfârșitul anului 2013, decizia stabilește 
prioritățile în materie de relocare pentru un singur an. Prin urmare, enumerarea priorităților 
pentru anul respectiv în această decizie este conformă cu propunerea Comisiei. Instrumentul 
care instituie un nou Fond pentru azil și migrație pentru perioada 2014-2020 prevede un 
mecanism de stabilire a priorităților comune ale UE în materie de relocare.  

Prioritățile comune ale UE pentru 2013 în materie de relocare [articolul 1 alineatul (1) 
litera (a)] 

Prioritățile comune ale UE pentru 2013 în materie de relocare, stabilite în poziția comună, 
vizează 3 seturi de priorități: 1) persoanele dintr-o țară sau dintr-o regiune desemnată pentru 
punerea în aplicare a unui program regional de protecție; 2) persoanele care fac parte dintr-un 
anumit grup vulnerabil; 3) refugiații dintr-o anumită țară sau regiune. Primele două seturi de 
priorități sunt formulate în termeni generali și se bazează îndeaproape pe categoriile prevăzute 
la articolul 13 alineatul (3) din Decizia nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului European 
pentru Refugiați pentru perioada 2008-2013. Față de Decizia nr. 573/2007/CE, poziția 
comună adaugă pe listă următoarele grupuri vulnerabile: persoanele care au supraviețuit 
violențelor și torturii, precum și persoanele care au nevoie de relocare în situații de urgență 
sau de relocare urgentă pentru necesități de protecție juridică sau fizică. 

Al treilea set de priorități sunt desemnate ca priorități specifice comune ale UE pentru 2013, 
iar lista acestor priorități figurează în anexa la decizia respectivă. Lista este întocmită pe baza 
criteriilor și a previziunilor anuale ale ICNUR privind relocarea, având în vedere situațiile în 
care acțiunea comună a UE ar avea un impact important în abordarea nevoilor în materie de 
protecție. Acest lucru este în concordanță cu propunerea Comisiei. 
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Suma fixă pentru fiecare persoană relocată [articolul 1 alineatul (1) litera (b)]  

Poziția comună modifică propunerea Comisiei, propunând o sumă fixă mai mare pentru 
fiecare persoană relocată în conformitate cu prioritățile, pe care ar trebui să o primească 
statele membre care nu au utilizat anterior fondul în acest scop. Articolul 13 alineatul (3) din 
Decizia nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului European pentru Refugiați pentru 
perioada 2008-2013 prevede că statele membre primesc o sumă fixă de 4 000 EUR pentru 
fiecare persoană relocată potrivit priorităților stabilite în această decizie, iar poziția comună 
prevede 6 000 EUR pentru fiecare persoană relocată în cazul statelor membre care primesc 
suma fixă din partea fondului pentru prima dată și 5 000 EUR în cazul statelor membre care 
au primit deja din partea fondului suma fixă pentru relocare o singură dată în cursul anilor 
anteriori. Scopul acestei modificări este de a încuraja statele membre care nu au făcut acest 
lucru până în prezent să lanseze programe de relocare. Acest lucru este, în general, în 
conformitate cu obiectivul Comisiei, și anume acela de a spori numărul de relocări în cadrul 
UE de către un număr mai mare de state membre.  

Temeiul juridic al propunerii 

Propunerea Comisiei din 2009 avea inițial ca temei juridic articolul 63 alineatul (2) litera (b) 
din TCE, însă Comunicarea „omnibus” privind consecințele intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare prevedea 
ca nou temei juridic articolele 78 și 80 din TFUE (articolul 80 se referă la solidaritatea internă 
a UE). Menționarea acestui articol, împreună cu articolul 78 din TFUE, viza sublinierea 
faptului că obiectivul măsurilor propuse era asigurarea unui „echilibru între eforturi”, după 
cum prevedea fostul articol 63 din TCE. Cu toate acestea, Consiliul consideră că 
„lisabonizarea” corectă a temeiului juridic este articolul 78 alineatul (2) litera (g) din TFUE și 
că articolul 80 din TFUE nu poate constitui un temei juridic, nici măcar unul complementar. 

La 13 februarie, președinția daneză a emis o comunicare în care prezenta două opțiuni, dintre 
care una era propunerea de a insera un considerent cu o trimitere la articolul 80 din TFUE. La 
15 februarie, Coreper a decis să păstreze ca temei juridic al propunerii numai articolul 78 
alineatul (2) litera (g) din TFUE. Această poziție a fost confirmată de Coreper la 22 februarie. 
La 8 martie, textul a fost transmis Consiliului spre adoptare.  

Deși nu este în concordanță cu Comunicarea „omnibus”, Comisia poate sprijini soluția ca 
temeiul juridic să fie reprezentat numai de articolul 78 alineatul (2) litera (g) din TFUE, 
întrucât neincluderea articolului 80 din TFUE, care nu constituie în sine un temei juridic, nu 
afectează fondul propunerii și este în conformitate cu tabelele de echivalență ale Tratatului de 
la Lisabona. În plus, această soluție este compatibilă cu propunerile recente privind CFM în 
domeniul afacerilor interne, care au fost adoptate fără vreo trimitere la articolul 80 din TFUE. 
Comisia poate sprijini adăugarea considerentului, deoarece acesta subliniază importanța 
solidarității în cadrul sistemului european comun de azil și trimite explicit la articolul 80 din 
TFUE. 

4. DECLARAțIA COMISIEI 

În cadrul negocierilor privind considerentul care conține trimiterea la articolul 80 din TFUE și 
la principiul solidarității, Parlamentul European i-a cerut Comisiei să emită o declarație 
privind dreptul viitor de inițiativă al Comisiei cu privire la alegerea temeiurilor juridice. 
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Comisia a fost de acord cu această cerere. Textul declarației este următorul: 

 
 
 

DECLARAȚIA COMISIEI 
 

Comisia, într-un spirit de compromis și în scopul asigurării adoptării imediate a propunerii, 
sprijină textul final; cu toate acestea, Comisia notează că acest fapt nu aduce atingere 
dreptului său de inițiativă referitor la alegerea temeiurilor juridice, în special cu privire la 
viitoarea utilizare a articolului 80 din TFUE.  
 

5. CONCLUZIE 

Poziția comună răspunde obiectivului inițial al Comisiei de a asigura un număr mai mare de 
relocări în cadrul Uniunii Europene, sporind atât numărul refugiaților relocați, cât și numărul 
statelor membre care desfășoară scheme naționale de relocare. Acest lucru permite o relocare 
mai strategică în UE. Pe fond, poziția Consiliului concordă în ansamblu cu propunerea 
Comisiei și poate fi susținută.  
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