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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2224/2013, adresată de Detlef Zöllner, de cetățenie germană, privind 
revizuirea Regulamentului Dublin II 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 343/2003 
de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe (Regulamentul Dublin II). El afirmă că regulamentul este conceput 
exclusiv pentru a face viața mai grea solicitanților de azil. Petiționarul solicită în special ca 
locul de reședință obligatoriu pentru solicitanții de azil să fie eliminat. În prezent, solicitanții 
de azil trebuie să facă solicitarea în statul membru prin care au intrat în UE. Principiul locului 
de reședință obligatoriu presupune că solicitanții de azil care au intrat în UE prin Italia și care 
ulterior s-au deplasat în Germania pot fi trimiși înapoi în Italia de autoritățile germane pentru 
a depune cererea de acordare a azilului acolo. Petiționarul consideră că aceasta este o 
restricționare inumană a libertății de circulație a solicitanților de azil și solicită ca aceasta să 
fie eliminată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne prin intrarea în 
vigoare în 1999 a Tratatului de la Amsterdam a impus consolidarea controalelor la frontierele 
externe ale Uniunii, precum și reglementarea intrării și șederii resortisanților țărilor terțe, 
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inclusiv prin intermediul unui politici comune în materie de azil și imigrație. Această politică 
urmărește atingerea un echilibru între păstrarea accesibilității UE pentru cei care ar putea avea 
nevoie de protecție internațională și asigurarea controlului frontierelor externe ale statelor 
membre. 

În ceea ce privește în mod special politica europeană în domeniul azilului, organismele 
legislative ale UE au adoptat în 2013 al doilea pachet legislativ din cadrul sistemului european 
comun de azil (SECA). SECA își propune să asigure o procedură comună și un statut uniform 
prin care să se asigure un tratament egal pentru toți solicitanții sau beneficiarii de protecție 
internațională, fără a se ține seama de statul membru în care aceștia solicită protecția și/sau 
obțin această protecție. Ca urmare, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 343/2003 la care se 
referă petiționarul, a fost înlocuit, de la 1 ianuarie 2014, cu Regulamentul (UE) nr. 604/2013 
al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 (numit în continuare 
Regulamentul Dublin III)1.

Acest din urmă regulament cuprinde reguli privind determinarea statului membru responsabil, 
precum și reguli privind transferul solicitanților de protecție internațională, aplicabile după 
stabilirea responsabilității. Deși responsabilitatea de a examina cererea de protecție 
internațională îi revine, în principiu, statului care a jucat rolul cel mai important în intrarea sau 
șederea solicitantului în UE, interesul solicitantului de a-și depune cererea într-un anumit stat 
membru poate fi de asemenea luat în considerare, în special în cazul în care solicitantul este 
minor sau când există elemente legate de reîntregirea familiei: Regulamentul Dublin reformat 
stabilește o ierarhie a criteriilor pentru stabilirea responsabilității, care merge de la 
considerații familiale, la posesia recentă a unei vize sau a unui permis de ședere într-un stat 
membru și până la modul de intrare legal sau ilegal al solicitantului în UE. Prin urmare, statul 
membru responsabil cu examinarea cererii de azil ar putea fi diferit față de statul membru de 
intrare. 

Pe durata examinării cererii, solicitanții de azil au dreptul să rămână în statul membru 
responsabil cu prelucrarea cererii lor, așadar legislația UE impune limitări dreptului lor de a se 
deplasa în alte state înainte ca statul membru responsabil să ia o decizie cu privire la cererea 
lor de azil2. Cu toate acestea, persoanele care beneficiază de statutul de refugiat sau de 
protecție subsidiară au dreptul la liberă circulație în spațiul Schengen, în aceleași condiții ca 
oricare alt rezident legal al UE.

Statistici relevante cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin de către statele 
membre pot fi găsite pe site-ul internet al Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/ro

Concluzie

                                               
1  Textul complet al Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 
2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 
cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe sau de către un apatrid poate fi găsit la următoarea adresă electronică: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0604
2 Articolul 9 din Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire 
la procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat (JO L 326, 13.12.2005, p. 13) și 
articolul 7 din Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru 
primirea solicitanților de azil în statele membre (JO L 31, 6.2.2003, p. 18)



CM\1052987RO.doc 3/3 PE551.820v01-00

RO

Punerea în aplicare deplină și coerentă a SECA și în special a Regulamentului Dublin III în 
întreaga UE este o prioritate a Comisiei pe termen scurt și mediu. Comisia va monitoriza cu 
atenție transpunerea Regulamentului Dublin reformat de către autoritățile naționale și va 
prezenta Parlamentului și Consiliului, până în 2016, un raport cu privire la aplicarea acestuia 
și, dacă este cazul, va examina oportunitatea unor eventuale modificări. 


