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DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție 
internațională și referitoare la conținutul protecției acordate (reformare)

Contextul actului legislativ

Context  

Contextul directivei revizuite este stabilit în propunerea Comisiei. În cuprinsul 
prezentului document de lucru, raportorul oferă o evaluare a amendamentelor propuse 
în lumina deficiențelor identificate de Comisie în cursul activităților sale de monitorizare 
a transpunerii și implementării directivei, precum și prin studii efectuate de ICNUR, 
ECRE și alte ONG-uri importante. Documentul de față nu este, în nici un caz, 
exhaustiv: el urmărește să informeze, să consilieze și să orienteze dezbaterile care 
conduc la poziția Parlamentului în prima lectură.

Directiva actuală

Directiva privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de 
protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate (2004/83/CE), 
denumită în continuare Directiva, este în vigoare din 2004. Actul legislativ urmărește să 
stabilească în statele membre norme comune pentru armonizarea criteriilor de 
identificare a persoanelor care au nevoie de protecție internațională și de acordarea 
unor drepturi și beneficii. 

Directiva se ocupă de condițiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a 
se califica pentru statutul de refugiat sau a beneficia de protecția subsidiară. Printre 
acestea se numără: definiția persoanelor care pot fi clasificate ca „agenți de persecuție sau 
vătămări grave” (articolul 6) sau „agenți de protecție” (articolul 7), condițiile în care 
„protecția internă” poate fi luată în considerație ca alternativă la acordarea protecției 
internaționale (articolul 8), ce anume constituie o persecuție în sensul Convenției de la 
Geneva din 1951 și al Protocoalelor legate de aceasta (articolele 9 și 10), ce anume constituie 
o vătămare gravă (articolul 15), precum și motivele și condițiile de excludere de la statut sau 
de încetare a acestuia (articolele 11, 12, 16, 17). Directiva prezintă, de asemenea, în mod 
detaliat, conținutul protecției internaționale acordate (capitolul VII), în termeni de acces 
la informație, menținere a unității familiei, permis de ședere, documente de călătorie și 
de acces la piața muncii, educație, asigurări sociale, îngrijirea sănătății, facilități de 
cazare și integrare. Sunt prezentate amănunțit dispozițiile speciale referitoare la minorii 
neînsoțiți.

De ce o revizuire?

Directiva actuală a ridicat gradul de armonizare dintre statele membre cu privire la 
anumite aspecte juridice, dar în unele domenii persistă încă divergențe semnificative. 
Evaluările efectuate au relevat că factorii de decizie au dificultăți în luarea rapidă a unor 
decizii ferme, în timp ce posibilitatea de interpretare diferită a conceptelor are ca rezultat 
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folosirea frecventă a căilor de atac și o rată de succes ridicată a căilor de atac introduse 
împotriva hotărârilor nefavorabile. Datele statistice sugerează că directiva nu a avut niciun 
efect de reducere a fluxurilor secundare: Conform evaluării de impact a Comisiei1, normele 
minimale stabilite prin directivă sunt vagi și ambigue, conținând lacune și permițând 
derogări. La rândul său, acest fapt a condus, la nivelul statelor membre, la diferențe 
dramatice în ceea ce privește aplicarea directivei și, în consecință, în ceea ce privește 
rata de recunoaștere a solicitanților de azil proveniți dintr-o aceeași țară. Neajunsurile 
actualei directive s-au reflectat în jurisprudența recentă a Curții Europene a 
Drepturilor Omului, de exemplu:

hotărârea din 11 ianuarie 2007, Salah Sheekh/Țările de Jos2

 care se raportează la articolul 8 din directivă, referitor la protecția în interiorul țării și la 
hotărârile din 15 februarie 2006, cauza Niedzwiecki/Germania3 și Okpisz/Germania4, care se 
referă la alinierea celor două statuturi de protecție.

Parlamentul European este, evident, de părere că divergențele practice dintre statele 
membre trebuie să fie soluționate. Revizuirea directivei este necesară pentru a clarifica 
anumite părți ale textului și va conduce, la rândul său, la o mai bună aplicare și la 
reducerea divergențelor dintre practicile adoptate în statele membre. Trebuie, de 
asemenea, să asigurăm deplina concordanță cu legislația internațională în materie de 
refugiați și drepturi ale omului, la care au aderat toate statele membre. Articolul 37 din 
actuala directivă prevede posibilitatea unei revizuiri. Cooperarea practică și 
împărtășirea celor mai bune practici între statele membre, care vor fi facilitate odată cu 
apropiata înființare a Biroului European de Sprijin pentru Azil, nu sunt suficiente 
pentru a ameliora aplicarea directivei. 

Domeniul de aplicare al reviziei

Propunerea de reformare5 încearcă să soluționeze o serie de neajunsuri din actuala 
legislație. Cu ocazia consultării Parlamentului, în 20026, au fost formulate mai multe 
critici. Aspectele reliefate de Parlament s-au referit, în special, la conceptul de „agenți ai 
protecției”, „protecție în interiorul țării” și la domeniul de aplicare a directivei, care se 
limitează la resortisanții din țări terțe și la apatrizi, excluzând cetățenii UE. Printre 
celelalte chestiuni puse în evidență cu acea ocazie s-au numărat și agenții persecuției, 
femeile și orientarea sexuală care delimitează un grup social aparte, precum și definiția 
familiei. Printre celelalte zone care au suscitat critici s-a numărat și analiza „la fața 
locului”, care impune să se stabilească dacă solicitantul de azil a creat situația care a 
generat persecuții sau vătămări grave în mod deliberat, conform prevederilor ce 
continuă să existe la articolul 5 alineatul (3), dat fiind că o astfel de situație reflectă o 
restrângere a dreptului solicitanților de azil la libertatea de exprimare, libertatea 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 CEDO, Salah Sheek/Țările de Jos, Cererea nr. 1948/04, 11 ianuarie 2007, punctul 141.
3 CEDO, Niedzwiecki/Germania 58453/00, 25 octombrie 2005
4 CEDO, Okpisz/Germania 59140/00, 25 octombrie 2005
5 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime referitoare la 
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de 
protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate (reformare) COM(2009)0551
6 A se vedea raportul final T-5-0494/2002 din 22.10.2002.



PE448.868v01-00 4/8 DT\830750RO.doc

RO

religioasă și libertatea de asociere. 

În cadrul reviziei sale, Comisia a optat să nu deschidă din nou unele chestiuni mai 
cuprinzătoare, semnalate ca problematice. Deși unora, printre care și raportorul, acest 
fapt li s-a părut regretabil, este clar că statele membre nu doresc, pentru moment, să se 
ocupe de unele dintre deficiențele mai importante ale directivei. Comisia a optat pentru 
o reformare implicând modificarea parțială a textului în unele părți esențiale. În etapa 
actuală de dezvoltare a Sistemului european comun de azil, raportorul recomandă ca 
comisia să urmeze, în general, această abordare, însă invită totodată Consiliul să 
examineze celelalte chestiuni menționate mai sus. Există, de asemenea, unele chestiuni 
privind locul copiilor în termeni de continuitate de tratament în cadrul procesului de 
protecție în ansamblul său. Raportorul dorește să invite Comisia și Consiliul să le 
examineze.

Cele ce urmează oferă o privire de ansamblu neexhaustivă a amendamentelor propuse 
de Comisie și o evaluare preliminară a acestor modificări de către raportor.

Înlocuirea „statutului de refugiat” și a „statutului conferit de protecția subsidiară” cu 
noțiunea de „beneficiari ai unei protecții internaționale” (articolul 1 literele (b), (j) și
altele) – aceasta concordă cu Programul de la Haga, care pledează pentru crearea unui statut 
uniform de protecție, fapt reafirmat și în Programul de la Stockholm1. Această propunere se 
reflectă, printre altele, într-o aliniere a drepturilor, după cum se arată mai jos. Mai multe state 
membre au procedat deja în acest fel.

Raportorul salută abordarea Comisiei. Adesea, se presupune că protecția subsidiară 
răspunde unei necesități pe termen scurt, dar s-a dovedit că nu este așa. Calificarea la 
statut trebuie să depindă de situația individuală, și nu de o apreciere a duratei posibile de 
ședere. Definițiile celor două statuturi au urmărit, dintotdeauna, să răspundă unor nevoi de 
protecție diferite și nu pot fi substituite una alteia.

Alinierea drepturilor beneficiarilor de protecție subsidiară la cele ale refugiaților 
(articolele 22 – 27, 29, 30, 33) Este de anticipat că această aliniere va simplifica și raționaliza 
procedurile și va reduce costurile administrative, asigurând totodată deplina respectare a 
principiului nediscriminării și concordanța cu jurisprudența CEDO2. Modificările răspund, de 
asemenea, cerințelor formulate în Programul de la Haga, reafirmate în Programul de la 
Stockholm, care pledează pentru crearea unui statut de protecție unitar. Amendamentele 
elimină diferențele dintre cele două statuturi, permise de actuala directivă în ceea ce privește 
durata permisului de ședere, accesul la piața muncii și la activitățile educative legate de 
acesta, accesul la asigurări sociale, la îngrijirea sănătății și la facilitățile de integrare, precum 
și la avantajele acordate membrilor de familie.

Raportorul sprijină ferm amendamentele Comisiei. După cum unele state membre au 
constatat deja, alinierea drepturilor poate conduce la o simplificare administrativă și, în 
consecință, la o mai bună înțelegere și funcționare a sistemului. O astfel de aliniere poate 
contribui la integrare, la reducerea excluderii sociale și îi poate ajuta pe cei care sunt 

                                               
1 Programul de la Stockholm, p. 69
2 Hotărârile din 15 februarie 2006 în cauzele Niedzwiecki/Germania și Okpisz/Germania.
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capabili să treacă de la statutul de asistat al statului la acela de angajat. Discrepanțele mari 
de tratament între persoanele cu statut diferit pot acționa ca un stimulent pentru deplasarea 
solicitanților într-un alt stat membru, pentru a depune o nouă cerere, ceea ce mărește 
presiunea exercitată asupra Sistemului de la Dublin. Dat fiind că Consiliul dorește să 
reducă diferențele dintre statele membre în ceea ce privește abordarea și să reducă 
numărul de cereri suplimentare, este rezonabil să se procedeze la reducerea acestor 
diferențe prin alinierea drepturilor aferente celor două statuturi în conformitate cu 
propunerea Comisiei. Chestiunea eventualelor costuri suplimentare este abordată 
rezumatul analizei de impact și al Documentului de lucru al serviciilor Comisiei1. Unele 
măsuri pot fi finanțate din Fondul european pentru refugiați.
Agenți ai protecției (articolul 7) – o clarificare a conceptului, pentru a asigura deplina 
compatibilitate cu Convenția de la Geneva, a îmbunătății calitatea și eficiența procesului 
decizional, precum și consecvența și coerența interpretativă.

Raportorul salută modificările propuse, dar consideră că articolul ar putea fi îmbunătățit 
prin restrângerea rolului „agenților protecției” exclusiv la autoritățile de stat. În forma să 
actuală, articolul așează  funcționalități ce țin de resortul unui stat în sarcina unui 
organism care nu poate fi făcut răspunzător din punct de vedere juridic și a cărui 
capacitate practică de a impune statul de drept și, prin aceasta, să ofere protecție, sunt 
limitate. Studiul ICNUR referitor la directiva privind calificarea2 a relevat că, deși unele 
autorități din statele membre sunt gata să considere organizațiile internaționale drept 
agenți de protecție, în general s-a constatat că acestea nu sunt în măsură să o ofere: 
noțiunea este, deci, problematică.
Ar putea fi luate în considerație și alte modificări ale acestui articol, pentru a face o 
referire la voința și capacitatea statelor de a impune statul de drept.

Acte de persecuție (articolul 9)

Raportorul sprijină pe deplin modificările Comisiei la articolul 9 alineatul (3), care 
precizează că statutul trebuie acordat nu numai în cazul în care s-a produs un act de 
persecuție, ci și în lipsa acesteia ori atunci când nu este acordată.  Amendamentul este 
necesar pentru remedierea deficiențelor legate de protecție generate, în special, de agenții 
nestatali și este relevant cu deosebire în cazul plângerilor de natură sexuală.

Protecția în interiorul țării (articolul 8) – specifică criteriile de evaluare a accesibilității și 
eficacității protecției ce trebuie să fie disponibilă pentru solicitanți în interiorul altei regiuni a 
țării lor de origine sau de reședință și asigură compatibilitatea conceptului cu articolul 3 al 
CEDO, astfel cum a fost interpretat într-o hotărâre recentă a acesteia3. 

Raportorul consideră că amendamentele propuse de Comisie sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea clarității textului și compatibilitatea cu hotărârea recentă a CEDO. 
Raportorul recomandă, de asemenea, păstrarea formulării din directivă cu privire la testul 
                                               
1 A se vedea p. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF

2 „Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive” („Azilul în 
Uniunea Europeană: un studiu referitor la implementarea directivei privind calificarea”), ICNUR, noiembrie 
2007.
3 Hotărârea din 11 ianuarie 2007, Salah Sheekh/Țările de Jos, punctul 141. 
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de rezonabilitate, destinat să asigure că persoanele interesate vor fi în măsură să ducă o 
viață relativ normală în respectiva regiune din țara de origine în cauză. În felul acesta, 
textul se aliniază la orientările ICNUR cu privire la „alternativa refugiului sau relocării 
interne”, elemente de care unele state membre țin deja seama1. Această clarificare 
suplimentară și aplicarea testului de rezonabilitate ar contribui la armonizarea în mai mare 
măsură a practicii statelor membre care, în prezent, variază considerabil în acest domeniu. 
De exemplu, înainte de intrarea în vigoare a directivei, statutul de refugiat le-a fost respins 
unui mare număr de solicitanți de azil ceceni, pe motiv că ar putea trăi în altă parte a 
Federației Ruse, cu toate că se știa că nu-și pot asigura un nivel minim de subzistență. 
Raportorul consideră că ar putea fi, de asemenea, util să se analizeze în ce mod s-ar putea 
aplica alternativa protecției în interiorul țării în cazul copiilor.

Includerea dimensiunii de gen în definiția noțiunii de „grup social special” (articolul 10 
și considerentul 29) – amendamentul Comisiei are drept rezultat cerința de a ținea seama în 
mod corespunzător de dimensiunea de gen atunci când se procedează la definirea unui grup 
social special. Se garantează astfel o interpretare mai generală a conceptului de „grup social 
special”, în concordanță cu standardele Convenției de la Geneva, îmbunătățindu-se accesul la 
protecție, în special pentru femei. 

Raportorul salută această revizuire, dar ar invita comisia să verifice dacă amendamentul 
reflectă pe deplin dimensiunea de gen sau, de fapt, aspectul identității sexuale. În afară de 
aceasta, în varianta sa actuală, textul definește un „grup social special” prin aceea că 
membrii săi împărtășesc o caracteristică înnăscută sau o sorginte comună ce nu poate fi 
modificată ori o caracteristică sau o credință într-atât de importantă pentru identitatea sau 
conștiința lor, încât nu ar trebui să li se impună să renunțe la ea și să fie percepuți social ca 
atare. Pentru a evita orice lacună în ceea ce privește protecția, raportorul consideră că 
textul ar trebui să dispună îndeplinirea a numai uneia dintre aceste cerințe, „și” fiind astfel 
înlocuit cu „sau”. Raportorul este încredințat că Consiliul va ține cont de această 
modificare minoră a textului.

Definiția „membrilor de familie” (articolul 2 litera (j)) – Comisia propune lărgirea 
definiției, pentru a include și minorii căsătoriți, în cazul în care interesul superior al acestora 
dictează ca ei să locuiască în aceeași țară ca beneficiarul,  tatăl sau mama beneficiarului sau 
orice altă rudă apropiată adultă care răspunde de acesta, în cazul în care el/ea este minor(ă) și 
necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), iar aceasta este în interesul său superior și frații sau surorile 
minori(e) necăsătoriți(te) ai/ale beneficiarului, în cazul în care acesta este minor și căsătorit 
sau necăsătorit, iar interesul superior al unuia (uneia) sau al mai multora reclamă ca ei să 
locuiască în aceeași țară.

Amendamentele propuse Amendamentele propuse pun  textul în concordanță cu dreptul la 
unitatea familiei, astfel cum este prevăzut în documentul ICNUR pertinent. Raportorul 
consideră însă că acest drept ar trebui acordat familiilor constituite după fuga din țara de 
origine, dat fiind că trebuie avute în vedere și familiile constituite în cursul fugii sau la 

                                               
1 Studiul ELENA intitulat „The application of the concept of Internal Protection Alternative”(Aplicarea 
conceptului de alternativă de protecție în interiorul țării), actualizat 2000, pp. 17-18.
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sosirea în statul în care se solicită azilul. Raportorul susține poziția adoptată de Parlament1
în răspunsul său la Comunicarea Comisiei intitulată „Către o strategie europeană în 
domeniul drepturilor copilului”, conform căreia interesul superior al copiilor trebuie să 
prevaleze în toate deciziile care îi privesc.

Încetarea (articolele 11 și 16) – adăugarea unei clauze referitoare la motivele imperioase 
care împiedică încetarea statutului. Acest amendament pune textul în deplină concordanță cu 
Convenția de la Geneva și principiile umanitare generale.

Modificările limitate care au fost propuse nu indică cu claritate în ce mod vor fi protejați 
copiii în virtutea actualei formulări. Comisia este invitată să studieze în continuare această 
chestiune.

Persoanele vulnerabile (articolul 20 alineatul (3) 

Raportorul salută modificările aduse de Comisie la articolul 20 alineatul (3), care 
menționează explicit victimele traficului de persoane și persoanele cu probleme de sănătate 
mintală pe lista persoanelor vulnerabile de care statele membre trebuie să țină seama 
atunci când procedează la aplicarea dispozițiilor din capitolul VII.

Minorii neînsoțiți (articolul 31) – obligă statele membre să instituie proceduri de localizare a 
membrilor familiilor minorilor neînsoțiți imediat ce a fost acordată protecția internațională, în 
condițiile protejării interesului superior al minorilor neînsoțiți și îmbunătățește cerințele 
privind formarea personalului care lucrează cu copii neînsoțiți.

Cele de mai sus trebuie salutate. Cu toate acestea, ar fi de dorit ca programele de localizare 
a membrilor familiilor minorilor sau a tutorilor acestora să fie inițiate în momentul 
formulării cererii, conform propunerii Comisiei de reformare a Directivei privind condițiile 
de primire2, ceea ce ar asigura și coerența celor două directive.

interesul superior al copilului;

La considerentul 17, Comisia a inclus o referire la Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului, ceea ce este de salutat. Cu toate acestea, statele membre ar putea 
dori să reflecteze asupra eventualității ca o lărgire a acestui considerent, astfel încât să 
includă principiile implicate, ar contribui la o aplicare mai uniformă a directivei.

Îmbunătățirea posibilităților de integrare (articolele 26, 28, 32, 34) – prin recunoașterea 
calificărilor, printr-un acces îmbunătățit la oportunitățile educative legate de pătrunderea pe 
piața muncii, prin programe de integrare și prin invitarea statelor membre să implementeze 
măsuri menite să amelioreze accesul la cazare al beneficiarilor protecției internaționale.

Raportorul sprijină pe deplin aceste amendamente și ar recomanda comisiei să susțină 
propunerile Comisiei.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=EN 
2 Directiva Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor minime pentru 
primirea solicitanților de azil în statele membre (reformare), articolul 23 alineatul (3).
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Concluzie

Raportorul recomandă acceptarea în principiu a propunerilor Comisiei.

În general, raportorul salută modificările Comisiei și consideră că acestea sunt esențiale 
pentru o interpretare exhaustivă și pătrunzătoare a acordurilor și convențiilor 
internaționale pertinente. Amendamentele propuse concordă și cu obiectivele stabilite de 
Programul de la Haga și Programul de la Stockholm privind instituirea unui statut de 
protecție uniform și realizarea unor viitoare progrese în ceea ce privește integrarea 
resortisanților țărilor terțe, care au fost adoptate de Consiliu. Alinierea drepturilor este 
esențială pentru realizarea acestui deziderat. Un text mai clar din punct de vedere 
juridic concură la armonizarea practicilor statelor membre și, astfel, la reducerea 
mișcărilor secundare și a cazurilor Dublin. O mai mare claritate va conduce, de 
asemenea, și la o scădere a numărului de contestații, ambele fenomene determinând o 
reducere a sarcinii administrative și financiare a statelor membre.


