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I. INTRODUCERE

La 18 februarie 2009, Comisia a adoptat propunerea de regulament privind crearea Biroului 

European de Sprijin pentru Azil (EASO)1, precum şi propunerea conexă de modificare a deciziei de 

instituire a Fondului european pentru refugiaţi (FER)2.

La 7 mai 2009, Parlamentul European a adoptat în primă lectură avizul referitor la Regulamentul 

privind EASO, propunând 40 de amendamente la propunerea Comisiei3, precum şi avizul referitor 

la Decizia privind FER, la care nu a propus amendamente4.

La 25 februarie 2010, Consiliul a adoptat poziţia la prima lectură privind ambele propuneri, în 

conformitate cu articolul 294 din tratat.

La 5-7 octombrie 2009, Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz privind viitorul sistem european 

comun de azil II5 care cuprinde câteva recomandări referitoare la Regulamentul privind EASO.

II. OBIECTIVUL PROPUNERII

Regulamentul privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil este destinat îmbunătăţirii 

punerii în aplicare a sistemului european comun de azil, consolidării cooperării practice între statele 

membre cu privire la azil, precum şi a furnizării şi/sau a coordonării sprijinului operaţional pentru 

statele membre ale căror sisteme naţionale de azil sunt supuse unor presiuni specifice şi 

disproporţionate. Decizia privind FER este modificată în paralel, având în vedere că biroul va 

prelua în mandatul său anumite operaţiuni finanţate până în prezent prin intermediul fondului pentru 

refugiaţi.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 T6-0375/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. ANALIZA POZIŢIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

Generalităţi

Negocierile s-au desfăşurat în contextul politic prefigurat de programul de la Haga care stabileşte 

obiectivele şi instrumentele în domeniul justiţiei şi afacerilor interne pentru perioada 2005-2010. 

Consiliul European şi-a exprimat angajamentul de a dezvolta în continuare sistemul european 

comun de azil prin modificarea cadrului legislativ şi prin consolidarea cooperării practice, între 

altele prin crearea Biroului European de Sprijin pentru Azil.  Ulterior, în cadrul Pactul european 

privind imigraţia şi azilul din octombrie 2008, Consiliul European a convenit asupra creării acestui 

birou în 2009. 

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul 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 Irlanda şi-au notificat dorinţa de a participa 

la adoptarea şi la punerea în aplicare a Regulamentului privind crearea unui Birou European de 

Sprijin pentru Azil.

În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul 

privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Danemarca nu 

participă la adoptarea regulamentului şi, în consecinţă, nu are obligaţii în temeiul acestuia şi nici nu 

face obiectul aplicării sale.

Puncte-cheie

În acord cu dispoziţiile declaraţiei comune privind aspectele practice în cadrul procedurii de 

codecizie1, reprezentanţii Consiliului, Parlamentului şi Comisiei au stabilit contacte pentru a ajunge 

la un acord în momentul poziţiei Consiliului în primă lectură. În vederea concilierii poziţiei ambelor 

instituţii şi pentru a ţine seama de acordul obţinut în cadrul acestor contacte, Consiliul adoptă 

poziţiile Consiliul în primă lectură atât cu privire la Regulamentul privind EASO, cât şi la 

propunerile de modificare a Deciziei privind FER, care includ următoarele modificări-cheie aduse 

propunerii Comisiei:

                                               
1 JO C 148, 28.5.1999, p. 1.
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Asistenţă pentru statele membre care se confruntă cu presiuni deosebite (amendamentele 22, 

23, 37, 38)

Consiliul modifică propunerea Comisiei în vederea clarificării condiţiilor care stau la baza asistenţei 

acordate de birou statelor membre care se confruntă cu presiuni deosebite, în special asistenţa 

oferită de echipele de sprijin pentru azil. În primul rând, Consiliul precizează sarcinile echipelor de 

sprijin pentru azil şi normele pentru desfăşurarea acestor echipe. În al doilea rând, Consiliul 

clarifică faptul că responsabilitatea pentru solicitarea asistenţei echipelor de sprijin pentru azil 

aparţine statelor membre care se confruntă cu presiuni deosebite. În al treilea rând, răspunzând 

amendamentului Parlamentului, se specifică faptul că expertiza care urmează să fie furnizată de 

echipele de sprijin pentru azil trebuie convenită în cadrul planului operaţional. În fine, poziţia 

Consiliului în primă lectură prevede că biroul răspunde de analiza datelor referitoare la orice sosire 

neprevăzută a unui număr mare de resortisanţi ai ţărilor terţe care ar putea cauza presiuni deosebite 

asupra sistemelor naţionale de azil şi de primire, precum şi de asigurarea schimbului rapid de 

informaţii relevante între statele membre şi Comisie, între altele prin utilizarea sistemelor de alertă 

timpurie existente sau, în cazul în care este necesar, a propriului sistem creat în acest scop.

Solidaritate (amendamentele 2, 13, 19, 24)

În ceea ce priveşte rolul biroului cu privire la relocarea beneficiarilor protecţiei internaţionale între 

statele membre, rezultatul contactelor informale între Consiliu şi Parlament a fost că dezvoltarea 

unei solidarităţi intracomunitare se va desfăşura pe o bază convenită, atât între statele membre, cât 

şi cu consimţământul persoanei vizate. Mai mult, după caz, statul membru consultă Înaltul Comisar 

al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR).

În mod similar, în ceea ce priveşte relocarea beneficiarilor protecţiei internaţionale din ţări terţe în 

statele membre, biroul va răspunde de coordonarea schimburilor de informaţii şi alte acţiuni cu 

privire la relocare luate de statele membre pentru a răspunde necesităţilor de protecţie ale acestora şi 

pentru a manifesta solidaritate cu ţările-gazdă ale acestora.

Mai mult, se precizează în poziţia Consiliului în primă lectură că evaluarea realizărilor biroului 

trebuie să ţină seama în mod corespunzător de progresele înregistrare, inclusiv evaluarea necesităţii 

unor măsuri suplimentare pentru asigurarea solidarităţii efective şi partajării responsabilităţilor cu 

statele membre supuse unor presiuni deosebite.
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Numirea şi responsabilitatea directorului executiv (amendamentele 4, 25, 29, 30)

În urma contactelor informale dintre Consiliu şi Parlament, poziţia Consiliului în primă lectură 

prevede o procedură de selecţie pentru postul de director executiv care cuprinde condiţiile necesare 

pentru o numire transparentă, eficientă şi la timp a candidatului celui mai potrivit, asigurând 

totodată implicarea Comisiei, a statelor membre şi a Parlamentului European într-un mod echilibrat 

din punct de vedere instituţional. Mai mult, noile sarcini de raportate sporesc responsabilitatea 

directorul executiv, în special în raport cu Parlamentul European. În fine, Consiliul, Comisia şi 

Parlamentul convin asupra unei declaraţii interinstituţionale privind grupul de lucru 

interinstituţional care este în curs de evaluare a coerenţei, eficienţei şi responsabilităţii agenţiilor de 

reglementare (anexa I). 

Structura de conducere şi de gestionare a biroului

În scopul garantării faptului că resursele biroului vizează sarcina sa principală de consolidare a 

cooperării practice între statele membre, structura administrativă şi de gestiune a biroului este 

compusă din Consiliul de administraţie şi directorul executiv.  După caz, Consiliul de administraţie 

poate constitui un Comitet executiv pentru asistarea Consiliului de administraţie şi a directorului 

executiv. 

Rolul societăţii civile şi al ICNUR (amendamentele 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Consiliul consideră că este important să existe un dialog strâns între birou şi societatea civilă. Din 

această perspectivă, Consiliul reţine propunerea Comisiei de stabilire a unui Forum consultativ, pe 

care îl disociază de structura administrativă şi de gestiune a biroului. Forumul se reuneşte de cel 

puţin o dată pe an. Mai mult, Consiliul acceptă amendamentele Parlamentului privind rolul 

societăţii civile în cadrul biroului, în special prin precizarea faptului că reprezentanţii societăţii 

civile sunt implicaţi în dezvoltarea procesului şi pot fi invitaţi să participe la grupurile de lucru. 
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Se preconizează un rol deosebit al ICNUR în activitatea biroului. În primul rând, un reprezentant al 

ICNUR poate participa în calitate de observator la Consiliul de administraţie, cu excepţia cazului în 

care sunt discutate puncte specifice care ar putea genera un conflict de interese. Mai mult, atunci 

când sunt redactate documente tehnice care fac referire la aspecte de drept internaţional privind 

refugiaţii, biroul trebuie să acorde atenţia cuvenită orientărilor relevante ale ICNUR. În fine, poziţia 

Consiliului în primă lectură prevede că Consiliul de administraţie decide cu privire la acordurile de 

lucru dintre birou şi ICNUR, inclusiv implicaţiile bugetare, şi că biroul poate hotărî să pună la 

dispoziţie resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor ICNUR pentru activităţi care nu sunt 

prevăzute în acordurile de lucru. 

Amendamentele Parlamentului European

Răspunsul Consiliului la amendamentele 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 

37, 38, 42 este prezentat mai sus în legătură cu punctele-cheie. În plus, Consiliul acceptă integral, 

parţial sau ca principiu amendamentele 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 şi 41. În 

fine, Consiliul nu acceptă 6 de amendamente din următoarele motive:

- nu este adecvat să se trimită la necesitarea asigurării conformităţii cu standardele juridice 

internaţionale şi comunitare (amendamentele 6 şi 7); 

- în ceea ce priveşte rolul Parlamentului European în adoptarea documentelor tehnice privind 

punerea în aplicare a instrumentelor comunitare privind azilul, este suficient că biroul, atunci 

când pregăteşte adoptarea acestor instrumente, este obligat să ţină seama în mod corespunzător 

de opiniile exprimate de Parlament (amendamentul 27); 

- este considerată inutilă introducerea unei dispoziţii care să specifice faptul că biroul poate lua 

măsurile necesare pentru a solicita expertiză inspirându-se din Forumul consultativ 

(amendamentul 28);

- în Regulamentul privind EASO, formularea utilizată ar trebui să fie cea folosită în mod obişnuit 

în legislaţia privind instituirea unei agenţii (amendamentele 32 şi 33).
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IV. CONCLUZIE

Poziţia Consiliul în primă lectură reflectă compromisul convenit în cadrul negocierilor dintre 

Consiliu şi Parlamentul European, facilitat de Comisie. La 20 noiembrie 2009, Coreper a aprobat

compromisul prin adoptarea acordurilor politice referitoare la Regulamentul privind EASO şi la 

Decizia privind FER. După această dată, preşedintele Comisiei LIBE a Parlamentului European a 

specificat, într-o scrisoare către preşedintele Coreper, faptul că, dacă textele de compromis se 

transmit Parlamentului European sub forma poziţiilor Consiliului în primă lectură, va recomanda 

membrilor comisiei LIBE şi, ulterior, plenului ca poziţiile Consiliului să fie acceptate fără 

amendamente în a doua lectură a Parlamentului European, sub rezerva verificării de către experţii 

jurişti-lingvişti din ambele instituţii. Odată ce Regulamentul EASO şi Decizia FER vor fi adoptate, 

va fi pregătită calea pentru crearea rapidă a Biroului European de Sprijin pentru Azil care va avea o 

importanţă majoră în consolidarea în continuare a cooperării practice în domeniul azilului.

____________
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ANEXA I

Declaraţie interinstituţională

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au creat un grup de lucru interinstituţional pentru 

evaluarea coerenţei, eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei agenţiilor de reglementare şi pentru 

a găsi o bază comună a modului de îmbunătăţire a activităţii acestora. Grupul de lucru se 

concentrează în prezent pe o serie de domenii-cheie, cum ar fi rolul şi poziţia agenţiilor de 

reglementare în peisajul instituţional al UE, crearea acestora, structura şi funcţionarea lor şi 

chestiuni legate de finanţarea acestora, de buget, de supraveghere şi de gestionare.

Formula asupra căreia s-a convenit pentru numirea directorului viitorului Birou European de Sprijin 

pentru Azil (articolul 28 din regulamentul de bază), care prevede că Parlamentul European „poate 

adopta un aviz în care îşi formulează opinia asupra candidatului ales. Consiliul de administraţie 

informează Parlamentul European cu privire la maniera în care acest aviz a fost luat în 

considerare”, ar trebui înţeleasă în contextul eforturilor interinstituţionale de îmbunătăţire a 

guvernanţei şi a responsabilităţii agenţiilor.

_____________


