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Subiect: Poziţie în primă lectură adoptată de Consiliu la 25-26 februarie 2010 în vederea 

adoptării Deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru 
perioada 2008-2013 privind încetarea finanţării anumitor acţiuni comunitare şi 
modificarea limitei de finanţare a acestora
= Expunere de motive a Consiliului
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I. INTRODUCERE

La 18 februarie 2009, Comisia a adoptat propunerea de modificare a Deciziei privind Fondul 

european pentru refugiaţi (FER)1 care însoţeşte propunerea de regulament privind crearea Biroului 

European de Sprijin pentru Azil (EASO)2.

La 7 mai 2009, Parlamentul European a adoptat în prima lectură avizul referitor la Decizia privind 

FER, la care nu a propus amendamente3, precum şi avizul referitor la Regulamentul privind EASO, 

care conţine 40 de amendamente la propunerea Comisiei4.

La 25 februarie 2010, Consiliul a adoptat poziţia în primă 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

Decizia privind FER este modificată pentru a ţine seama de modificările generate de crearea 

Biroului European de Sprijin pentru Azil şi, în special, pentru a permite biroului să preia în 

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

refugiaţi. Biroul European de Sprijin pentru Azil este destinat îmbunătăţirii punerii în aplicare a 

sistemului european comun de azil, consolidării cooperării practice în materie de azil între statele 

membre şi a furnizării şi/sau acoordonării sprijinului operaţional pentru statele membre ale căror 

sisteme naţionale de azil sunt supuse unor presiuni specifice şi disproporţionate.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
3 T6-0375/2009, 7.5.2009.
4 T6-0379/2009, 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 prezentei decizii.

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 Deciziei privind FER şi, în consecinţă, nu are obligaţii în temeiul acesteia şi 

nici nu face obiectul aplicării sale.

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

codecizie1, reprezentanţii Consiliului, Parlamentului şi Comisiei au stabilit contacte informale 

pentru a ajunge la un acord în momentul poziţiei Consiliului în primă lectură. În urma acestor 

contacte, s-a ajuns la un acord cu privire la textele referitoare la Regulamentul privind EASO şi la 

Decizia privind FER. 

                                               
1 JO C 148, 28.5.1999, p. 1.
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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 Decizia privind FER şi la 

Regulamentul privind EASO. 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 Decizia FER şi Regulamentul EASO 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.

_____________


