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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0521/2011, adresată de Federico Gianluca, de cetățenie italiană, în 
numele partidului „Lega Nord” din Martellago, privind politica europeană 
comună în materie de imigrare

1. Rezumatul petiției

Pornind de la recenta criză libiană și prin urmare de la prezența de pe coastele italiene a unui 
flux masiv de refugiați și imigranți din Maghreb, petiția afirmă necesitatea de a avea o politică 
europeană comună reală în materie de imigrare. 

În opinia petiționarului, Comunicarea Comisiei Europene din 17 iunie 2008 „O politică 
comună de imigrare pentru Europa: Principii, acțiuni și instrumente” (COM (2008)359) nu a 
fost implementată de către instituțiile europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Observațiile Comisiei

Problemele legate de migrație au un impact politic semnificativ în cadrul UE. O politică 
comună în domeniul imigrației reprezintă o prioritate fundamentală pentru ca UE să aibă 
succes atât în valorificarea avantajelor, cât și în abordarea provocărilor implicate. Această 
politică comună ar trebui să urmărească o abordare coordonată și integrată a imigrației la 
nivel european, național și regional. În comunicarea sa din 2008 Comisia a stabilit zece 
principii comune (grupate sub trei titluri: prosperitate, securitate și solidaritate) indicând 
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exemple de acțiuni concrete care trebuie întreprinse la diferite niveluri. Prezenta comunicare a 
servit drept bază pentru dezvoltarea Pactului European privind imigrația și azilul,1 adoptat de 
către Consiliul European la 24 octombrie 2008, care a impulsionat dezvoltarea unei politici 
comune a UE constând din cinci angajamente principale. Premisa sa de bază rămâne validă. 

Între timp, evenimentele recente din bazinul de sud al Mării Mediterane au întărit și mai mult 
necesitatea unei politici comune a UE în domeniul imigrării și azilului. În perspectiva acestor 
evoluții, Comunicarea Comisiei privind migrația,2 adoptată la 4 mai 2011, a stabilit prioritățile 
de creare a unei politici privind migrația, bazată pe asigurarea faptului că migrația este 
gestionată în mod eficient și că necesitatea unei mobilități crescute nu subminează securitatea 
frontierelor externe ale Uniunii. Comunicarea a plasat propunerile recente și viitoare privind 
politica într-un cadru cuprinzător care ia în considerare toate aspectele relevante și care 
permite UE și statelor membre să gestioneze azilul, migrația și mobilitatea resortisanților 
țărilor terțe într-un mediu sigur.

Comunicarea a recunoscut, de asemenea, vulnerabilitatea anumitor segmente ale frontierelor 
externe ale UE (în special în partea de sud a Mării Mediterane și la frontierele terestre dintre 
Grecia și Turcia) și a subliniat faptul că „unele state membre, precum Italia, Malta, Grecia și 
Cipru sunt expuse mai direct la sosiri masive de migranți ilegali și de persoane care au 
nevoie de protecție internațională. Aceasta nu este doar o problemă națională, ci trebuie să 
fie abordată și la nivelul UE și necesită o solidaritate reală între statele membre.”

UE a răspuns acestei provocări prin măsuri politice, operaționale și financiare. Statele 
membre care sunt cele mai expuse fluxurilor din ce în ce mai mari de solicitanți de azil și de 
migranți ilegali au fost ajutate prin consecințele financiare ale relocării (aproximativ 25 de 
milioane de euro din Fondul pentru frontierele externe și Fondul european pentru refugiați). 
Comisia recunoaște necesitatea de a consolida solidaritatea UE în aceste probleme. 
Comunicarea privind consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE, Un 
program european pentru o mai bună partajare a responsabilităților și o mai mare încredere 
reciprocă3, prezentată la 2 decembrie 2011, propune consolidarea cooperării practice, tehnice 
și financiare, vizând o mai bună alocare a responsabilităților și o mai bună guvernare a 
sistemului de azil.

Gestionarea eficientă a frontierelor UE constituie o condiție a credibilității în interiorul și în 
afara Uniunii. Prin eliminarea controalelor la frontierele interne, statelor membre le revine 
responsabilitatea de a controla frontierele lor externe, în numele celorlalte state membre. 
Acest fapt presupune o cooperare extensivă și standarde comune de înaltă calitate. Pentru a 
proteja realizările Schengen și pentru a deschide calea pentru continua dezvoltare a acestora, 
au fost prevăzute măsuri suplimentare în vederea consolidării frontierelor externe ale UE. 

În plus, este necesar un sistem clar de guvernanță Schengen. Prin urmare, Comisia a adoptat 
la 16 septembrie 2011 două propuneri legislative4 care încearcă să ofere o mai bună protecție 

                                               
1 Documentul Consiliului 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
2 COM (2011)248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM (2011)835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
4 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf



CM\890565RO.doc 3/3 PE480.716v01-00

RO

în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor UE și a resortisanților țărilor terțe care își au 
reședința în mod legal în UE și să garanteze un răspuns european coordonat. În același timp, 
are ca obiectiv consolidarea încrederii reciproce dintre statele membre, luând în considerare 
orice amenințare gravă la adresa politicii publice și a securității interne, precum și acțiuni în 
vederea abordării situațiilor de urgență neprevăzute și a deficiențelor persistente privind 
gestionarea unei părți a frontierei externe a UE.

Concluzie

Comisia consideră că realizările obținute până în prezent demonstrează un angajament 
puternic la nivelul UE. Totuși, în conformitate cu cadrul juridic existent al UE privind 
migrația și azilul, statele membre rămân direct responsabile pentru anumite aspecte de mare 
însemnătate.

UE a avut o contribuție substanțială în abordarea crizei din bazinul Mării Mediterane, nu 
numai prin oferirea statelor membre în cauză de sprijin direct (financiar și operațional) pentru 
gestionarea sosirilor masive de refugiați și migranți ilegali, dar și prin abordarea situației din 
bazinul de sus al Mării Mediterane (în special prin oferirea de asistență refugiaților, prin 
abordarea cauzelor profunde ale migrației din țările de origine și prin dezvoltarea cooperării 
cu țările vecine UE). 

Au fost depuse eforturi ample în vederea implementării și dezvoltării continue a unei politici 
comune europene privind imigrarea, în ciuda competențelor și a resurselor actuale limitate. 
Petiționarul poate fi sigur de continuarea acestui demers, de asemenea, în strânsă cooperare nu 
numai cu celelalte instituții ale UE, ci și cu statele membre și țările terțe, în spiritul încrederii 
reciproce și al solidarității. Ar trebui dezvoltat un angajament proactiv pe termen lung din 
partea tuturor statelor membre în vederea depășirii cadrului actual fragmentat și în vederea 
instituirii unei politici europene comune autentice în materie de migrație. 

                                                                                                                                                  


