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EXPUNERE DE MOTIVE - REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR

Prezentul raport include o evaluare a punerii în aplicare a Directivei privind returnarea 
(2008/115/CE), care vizează promovarea unei politici eficace în materie de returnare, în 
conformitate cu garanțiile procedurale adecvate și cu drepturile fundamentale. Astfel, 
obiectivul directivei cuprinde atât elemente de protecție, cât și de executare.

În temeiul articolului 19 din directivă, Comisia trebuie să informeze cu privire la aplicarea sa 
la fiecare trei ani, începând cu 2013. Comisia a publicat unicul său raport de evaluare în 2013, 
pe baza meta-studiului privind politicile de returnare din 31 de state. Ca parte a comunicării 
sale din 2014 privind politica UE în materie de returnare, Comisia a concluzionat că directiva 
a contribuit la o mai mare securitate juridică prin intermediul garanțiilor procedurale și a 
redus posibilitățile statelor membre de a incrimina șederea neregulamentară. Comisia a 
concluzionat că se mai pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește punerea în aplicare practică 
a directivei, asigurând respectarea standardelor în materie de drepturi fundamentale și a 
eficacității. 

Comisia a evidențiat că „motivele principale de nereturnare se referă la problemele practice 
de identificare a persoanelor returnate și la obținerea documentației necesare de la 
autoritățile din afara UE” și, prin urmare, a considerat că dimensiunea externă a politicii de 
returnare constituie un aspect esențial pentru asigurarea eficacității acesteia. Aceste concluzii 
au sprijinit decizia inițială a Comisiei de a nu iniția o nouă propunere de reformare a 
Directivei privind returnarea, ci, în schimb, de a își intensifica eforturile privind o mai bună 
punere în aplicare și a coopera cu țările de origine în ceea ce privește readmisia propriilor 
cetățeni. 

În recomandarea sa din 2017 privind eficientizarea returnărilor, Comisia a îndemnat statele 
membre să își armonizeze abordările, punând accentul pe creșterea ratelor de returnare. Pe 
lângă confirmarea unor obligații, Comisia a recomandat diminuarea anumitor garanții, cum ar 
fi dreptul la o cale de atac și utilizarea unor perioade de detenție mai lungi. Nu s-a publicat 
nicio evaluare a efectului acestor recomandări. 

În ciuda angajamentului Comisiei, ca parte a comunicării sale din 2014, de a depune 
amendamente legislative la Directiva privind returnarea din 2008 numai după o evaluare 
aprofundată a punerii sale în aplicare, Comisia a publicat, în 2018, o propunere de reformare a 
Directivei privind returnarea. Întrucât nu a fost efectuată nicio evaluare a impactului, 
Parlamentul European a emis o evaluare de impact de substituție în martie 2019. 

Acest raport, care evidențiază o serie de lacune în ceea ce privește punerea în aplicare a 
Directivei privind returnarea, nu este menit să înlocuiască evaluarea completă, care este încă 
restantă, a Comisiei cu privire la punerea în aplicare. UE face apel la statele membre să 
asigure respectarea Directivei privind returnarea și invită Comisia să asigure o monitorizare 
adecvată și în timp util, precum și sprijin pentru punerea în aplicare a acesteia și să asigure 
respectarea conformității, dacă este necesar.

Raportul, bazat pe evaluarea europeană din 2020 a EPRS care oferă o evaluare a punerii în 
aplicare a Directivei privind returnarea și a dimensiunii externe a acesteia, evidențiază aspecte 
specifice legate de punerea în aplicare a directivei. Raportoarea va depune noi amendamente 
la proiectul de raport inițial, pentru a evidenția mai bine și a acorda o atenție deosebită 
lacunelor identificate în materie de punere în aplicare, astfel cum sunt enumerate mai jos.
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Domeniul de aplicare

Studiul arată că statele membre recurg la posibilitatea oferită la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a) de a nu aplica directiva în „cazurile înregistrate la frontieră”, prin crearea unor regimuri 
paralele, în care procedurile care nu intră în domeniul de aplicare al directivei oferă mai 
puține garanții în comparație cu procedura obișnuită de returnare, de exemplu fără o clauză de 
returnare voluntară, fără efect de suspendare a exercitării unei căi de atac și cu mai puține 
restricții în ceea ce privește durata detenției. Acest nivel mai scăzut de protecție oferă motive 
serioase de îngrijorare, întrucât faptul că situațiile la frontieră pot rămâne în afara 
domeniului de aplicare al directivei amplifică, de asemenea, riscurile de respingere și 
returnare. 

Directiva obligă statele membre să emită o decizie de returnare privind o persoană care se află 
în situație de ședere neregulamentară pe teritoriul lor. Potrivit Eurostat, statele membre au 
emis peste 490 000 de decizii de returnare în 2019, din care 85 % au fost emise de cele zece 
state membre menționate în studiul actual. Aceste cifre sunt mai puțin credibile decât par, din 
cauza practicilor divergente. În unele state membre, migranții primesc o decizie de returnare 
de mai multe ori, copiii nu primesc o decizie separat, iar refuzurile la frontieră sunt excluse. 

Directiva nu include o excepție privind nereturnarea în ceea ce privește obligația statelor 
membre de a emite o decizie de returnare pentru orice persoană aflată în situație de ședere 
ilegală. Ca urmare, riscul returnării este evaluat rar ex officio înainte de a începe o procedură 
de returnare. Acest decalaj în materie de protecție este și mai accentuat în absența efectului 
suspensiv automat al unei căi de atac, care, la rândul său, duce la o sarcină administrativă mai 
mare, din cauza unui număr mare de cereri pentru o măsură provizorie. 

Raportoarea consideră că este esențial să se asigure o evaluare corespunzătoare a riscului 
returnării înainte de emiterea unei decizii de returnare. Acest lucru are loc deja în Suedia 
și în Franța. 

Deși minorii neînsoțiți sunt rareori returnați, majoritatea statelor membre nu interzic în mod 
oficial returnarea acestora. Faptul că au făcut obiectul unei proceduri de returnare adaugă 
vulnerabilitate la situația lor, din cauza lipsei de garanții și de securitate juridică.

Garanțiile procedurale

Persoanele care fac obiectul unei decizii de returnare au origini diferite. Ele pot fi solicitanți 
de azil a căror cerere a fost refuzată, persoane care au intrat ilegal pe teritoriu, persoane care 
depășesc termenul legal de ședere, transmigranți sau migranți care și-au pierdut drepturile de 
ședere, de exemplu ca lucrător, student sau membru de familie. Circumstanțele acestora pot 
necesita o abordare umanitară. În majoritatea statelor membre există posibilitatea de a 
acorda un permis de ședere, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (4) din 
directivă. Este pozitiv să constatăm că, în unele state, precum Țările de Jos, Belgia și Polonia, 
acest lucru poate decurge dintr-o evaluare ex officio după un refuz. 

Există diferențe naționale semnificative în ceea ce privește dreptul de a exercita o cale de 
atac, în special în ceea ce privește tipul de organism pentru a înainta calea de atac și 
termenele de exercitare a căilor de atac. Întrucât directiva nu prevede nimic în acest sens, 
statele membre au stabilit termene diferite. În cazul în care, în unele cazuri, termenele sunt 
similare procedurilor administrative obișnuite, și anume 30 de zile, în alte situații, această 
limită este redusă la jumătate sau chiar limitată la câteva zile, în care este practic dificil sau 
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chiar imposibil să se depună o cale de atac. 

Acordarea unui efect suspensiv automat variază, de asemenea, de la un stat membru la altul. 
Deși suspendarea automată oferă cea mai bună protecție, majoritatea statelor membre solicită 
o cerere din partea persoanei care face obiectul procedurii de returnare. Se relatează că în 
Belgia și Spania acest lucru este rareori acordat de către instanță. 

În special în sistemele cu termene scurte de înaintare a unei căi de atac și unde există 
necesitatea de a solicita un efect suspensiv al căii de atac, informațiile corecte și accesibile și 
asistența juridică sunt esențiale pentru dreptul la o cale de atac eficientă. 

Plecarea voluntară și returnarea voluntară

Principiul proporționalității trebuie respectat în toate etapele procedurii de returnare, 
inclusiv în etapa referitoare la decizia de returnare, în contextul căreia statul membru în cauză 
trebuie să se pronunțe cu privire la acordarea unui termen pentru plecarea voluntară. Întrucât 
se acordă prioritate respectării voluntare a obligației care rezultă din decizia de returnare, 
directiva obligă statele membre să prevadă un termen adecvat pentru plecarea voluntară, între 
7 și 30 de zile. Scurtarea sau refuzarea termenului pentru plecarea voluntară se justifică 
numai ca măsură de ultimă instanță, dacă măsurile menționate la articolul 7 alineatul (3) nu 
sunt suficiente. Cu toate acestea, numai în Belgia nerespectarea acestor măsuri poate duce la 
scurtarea sau refuzarea perioadei de plecare voluntară.

Dovezile arată, de asemenea, că returnarea voluntară este eficientă din punctul de vedere al 
costurilor și mai ușor de organizat, inclusiv în ceea ce privește cooperarea țărilor de destinație. 
În ciuda faptului că plecarea voluntară este norma, astfel cum este confirmată în legislația 
națională în majoritatea statelor membre, cele patru motive de excepție sunt aplicate pe scară 
largă. În Italia, persoana trebuie să solicite o perioadă de plecare voluntară pentru ca aceasta 
să se aplice. Unele state membre utilizează motive pentru scurtarea sau refuzarea perioadei de 
returnare voluntară, altele decât cele enumerate în mod exhaustiv la articolul 7 alineatul (4). 
De exemplu, Germania nu acordă o perioadă migranților aflați în detenție, Spania aplică 
excepția dacă îndepărtarea este împiedicată, Țările de Jos, dacă cererea de azil este respinsă 
pe baza conceptului de țară de origine sigură, iar Suedia, în cazul în care o persoană este 
expulzată după comiterea unei infracțiuni. 

Ca motiv de excepție, riscul de sustragere trebuie stabilit pe baza unei evaluări individuale 
și în conformitate cu principiul proporționalității, inclusiv în cazul în care în legislație sunt 
prevăzute criterii obiective. 

Statisticile privind procentajul plecării voluntare indică variații semnificative între statele 
membre: de la 96 % în Polonia la 7 % în Spania și Italia. Germania și Țările de Jos au 
informat că nu au fost în măsură să colecteze date cu privire la returnările voluntare 
neasistate, ceea ce este remarcabil având în vedere informațiile furnizate de alte state membre. 
Potrivit Frontex, aproape jumătate dintre plecări sunt voluntare. 

În conformitate cu considerentul 10 din directivă, statele membre ar trebui să investească în 
„programele de returnare voluntară asistată”. Deși toate statele examinate dispun de 
aceste programe, există o mare varietate de domenii în ceea ce privește domeniul de aplicare 
și dimensiunile acestor programe, precum și în ce privește numărul de returnări asistate. În 
Belgia, o metodologie de succes este consilierea legată de returnarea voluntară, ca parte a unei 
orientări sociale individualizate și permanente pe durata șederii migranților într-o structură de 
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primire. Comisia ar trebui să investească în coordonarea și sprijinirea programelor de 
returnare voluntară asistată AVR.

Interdicțiile de intrare

Articolul 11 din directivă obligă statele membre să impună o interdicție de intrare dacă nu a 
fost acordat un termen pentru plecarea voluntară sau dacă persoana ce trebuie returnată nu a 
plecat în termenul de returnare voluntară prevăzut. În toate celelalte cazuri, statele membre 
pot impune o interdicție de intrare. Prin urmare, politicile privind interdicțiile de intrare 
depind de modul în care statele membre abordează chestiunea plecării voluntare. Întrucât 
articolul 7 alineatul (4) se aplică adesea în mod automat, iar perioada de plecare voluntară este 
deseori insuficientă pentru a organiza plecarea, multe persoane ce trebuie returnate sunt 
automat supuse unei interdicții de intrare. Având în vedere interpretările diferite ale 
riscului de sustragere, domeniul de aplicare al impunerii obligatorii a unei interdicții de 
intrare poate varia considerabil de la o țară la alta. Legislația și practica din Belgia, Bulgaria, 
Franța, Țările de Jos și Suedia prevăd o interdicție automată de intrare dacă termenul pentru 
plecarea voluntară nu a fost acordat sau respectat de persoana ce trebuie returnată, iar în alte 
cazuri, impunerea este opțională. Cu toate acestea, în Germania, Spania, Italia, Polonia și 
Bulgaria, legislația sau practica prevăd impunerea automată de interdicții de intrare în toate 
cazurile, inclusiv în cazurile în care persoana ce trebuie returnată a plecat în perioada de 
plecare voluntară. De asemenea, în Țările de Jos, migranților cu un termen de plecare voluntar 
li se poate aplica o interdicție de intrare înainte de expirarea termenului. Acest lucru ridică 
semne de întrebare cu privire la scopul și eficacitatea impunerii unei interdicții de intrare, 
întrucât aceasta poate avea un efect de descurajare dacă este impusă într-o etapă timpurie. 
De ce să se părăsească teritoriul în mod voluntar dacă acest lucru nu este recompensat cu 
posibilitatea de a reintra pe teritoriu? Această abordare este, de asemenea, în contradicție cu 
abordarea administrativă și nepunitivă adoptată în directivă. 

Durata unei interdicții de intrare trebuie decisă în mod individual, ținând seama de toate 
circumstanțele și interesele pertinente. Practicile naționale privind durata interdicțiilor de 
intrare sunt departe de a fi armonizate, în pofida faptului că au un efect și în alte state 
membre. Obligația de a ține seama de circumstanțele individuale, de motivele umanitare și de 
dreptul la viața de familie ar trebui întărită pentru a proteja principiul proporționalității și 
drepturile fundamentale.

Detenția și definirea riscului de sustragere

Directiva prevede că detenția trebuie să fie prevăzută de lege și să fie necesară, rezonabilă și 
proporțională cu obiectivele urmărite și ar trebui să dureze cel mai scurt timp posibil. 
Raportoarea subliniază că, în conformitate cu principiile necesității și proporționalității și cu 
natura preventivă a detenției administrative instituite în cadrul directivei, detenția 
administrativă prealabilă îndepărtării poate fi justificată numai printr-o combinație a unui risc 
bine stabilit de sustragere și a unui test de proporționalitate. 

Legislația națională care transpune definiția „riscului sustragerii” diferă în mod semnificativ 
și, în timp ce mai multe state membre au liste lungi de criterii care justifică constatarea unui 
risc de sustragere (Belgia are 11, Franța 8, Germania 7, Țările de Jos 19), alte state membre 
(Bulgaria, Grecia, Polonia) nu enumeră criteriile în mod exhaustiv. Un temei juridic larg 
pentru detenție permite impunerea detenției în mod sistematic, în timp ce circumstanțele 
individuale sunt evaluate în mod marginal. Practicile naționale evidențiate în acest context 
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confirmă, de asemenea, studiile anterioare potrivit cărora majoritatea returnărilor au loc în 
primele câteva săptămâni și că o detenție mai lungă nu prea are o valoare adăugată. 

Testul de proporționalitate impune ca persoanele ce trebuie returnate să poată fi deținute 
numai în cazul în care nu se pot aplica alte măsuri mai puțin coercitive. Cu toate acestea, 
studiul arată că, în pofida existenței, în legislația majorității statelor membre, a unor 
alternative la detenție, în practică, foarte puține alternative viabile la detenție sunt puse la 
dispoziție și aplicate de către statele membre. 

Raportoarea este deosebit de preocupată de situația copiilor și a familiilor aflate în detenție și 
subliniază că detenția copiilor din cauza statutului lor de rezidență sau al statutului de 
rezidență al părinților lor constituie o încălcare directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât detenția nu poate fi justificată niciodată ca fiind în interesul 
superior al copilului.

Dimensiunea externă

În comunicarea sa din 2016 privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe 
bazat pe Agenda europeană privind migrația, Comisia a recunoscut că cooperarea cu țările 
terțe este esențială pentru asigurarea unor returnări efective și sustenabile. De la adoptarea 
acestei comunicări, au fost încheiate mai multe acorduri neoficiale cu țări terțe, inclusiv 
Gambia, Bangladesh, Turcia, Etiopia, Afganistan, Guineea și Côte d’Ivoire. Raportoarea 
regretă că astfel de acorduri informale sunt încheiate în absența totală a unui control 
parlamentar și a unei supravegheri democratice și judiciare care, potrivit tratatelor, ar fi 
justificată de încheierea unor acorduri formale de readmisie cu țări terțe. 

Odată cu caracterul informal pe care l-a căpătat cooperarea cu țările terțe în domeniul 
migrației, inclusiv cu țările de tranzit, s-a pus un accent mai mare pe condiționalitate în ceea 
ce privește returnarea și readmisia. Raportoarea este preocupată de faptul că finanțarea alocată 
cooperării pentru dezvoltare este reorientată din ce în ce mai mult de la obiectivele de 
dezvoltare și de eradicare a sărăciei.

Pentru a obține o mai bună înțelegere a conformității Directivei privind returnarea cu 
obligațiile în materie de drepturi fundamentale, orice evaluare a eficacității returnărilor ar 
trebui să includă nu numai datele privind returnările forțate în ceea ce privește călătoriile, ci și 
circumstanțele și soarta persoanelor returnate după ce au ajuns în țara lor de destinație. 
Comisia trebuie să asigure că această monitorizare este eficace, ceea ce înseamnă că este 
exercitată de organisme de monitorizare cu o capacitate și un nivel de independență 
suficiente. În cazul minorilor neînsoțiți, statele membre sunt obligate să efectueze o 
monitorizare post-returnare pentru a îndeplini pe deplin condițiile prevăzute la articolul 10 din 
directivă. Recent, organizația Save the Children a desfășurat interviuri cu copii care au fost 
returnați în Afganistan și a concluzionat că aproape trei sferturi dintre copii nu s-au simțit în 
siguranță în timpul procedurii de returnare. La sosire, copiii au beneficiat de puțin sprijin, sau 
chiar deloc, și numai trei au avut un plan specific de reintegrare. Raportoarea este profund 
îngrijorată de acest rezultat și îndeamnă statele membre să efectueze o monitorizare post-
returnare mai bună și să publice rezultatele acestei monitorizări în mod transparent. 

Concluzii 

Având în vedere dublul obiectiv al Directivei privind returnarea, în special promovarea 
returnărilor efective și asigurarea respectării drepturilor fundamentale și a garanțiilor 
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procedurale, prezentul raport arată că directiva permite și sprijină returnările efective, dar că 
majoritatea factorilor care împiedică returnarea efectivă sunt absenți în discursul actual, 
întrucât eficacitatea este în principal subliniată și înțeleasă ca rată de returnare. 

• Promovarea returnărilor eficiente

Raportul subliniază că o serie de măsuri prevăzute de directivă nu vor crește în mod direct 
numărul de persoane returnate, ci ar putea avea chiar un efect contraproductiv. În primul rând, 
posibilitatea de a impune o interdicție de intrare în paralel cu returnarea voluntară poate 
descuraja persoana care face obiectul procedurii de returnare să părăsească efectiv statul 
membru. În al doilea rând, termenele scurte prevăzute pentru plecarea voluntară pot împiedica 
de tot plecarea, deoarece este necesar adesea mai mult timp pentru a pregăti întoarcerea decât 
implică termenul pentru plecarea voluntară. Acest risc apare în special în cazul aplicării 
frecvente a posibilității de a scurta sau de a refuza termenul pentru plecarea voluntară. În acest 
context, ar trebui să li se reamintească statelor membre că, în conformitate cu principiul 
proporționalității și cu structura directivei, criteriile prevăzute la articolul 7 alineatul (4) 
trebuie aplicate cu strictețe și evaluate de la caz la caz, precum și că reducerea acestui termen 
este o măsură de ultimă instanță. În al treilea rând, aplicarea unei perioade maxime de detenție 
în context de imigrație nu pare să crească rata de returnare. Practicile naționale confirmă 
studiile anterioare potrivit cărora majoritatea returnărilor au loc în primele câteva săptămâni și 
că detenția mai îndelungată nu are o valoare adăugată. Astfel se creează o situație 
contraproductivă, întrucât o perioadă lungă de detenție afectează drepturile fundamentale ale 
persoanelor care fac obiectul procedurii de returnare. Acest lucru este îngrijorător în special în 
cazul aplicării mai mult sau mai puțin automate a măsurii de detenție de către multe state 
membre, în locul aplicării sale ca o măsură reală de ultimă instanță. Deși directiva prevede ca 
procesul de returnare să fie gestionat cu diligența necesară, posibilitatea unor astfel de 
perioade lungi de detenție nu încurajează această abordare. Pentru a evita revenirea din punct 
de vedere administrativ sau judiciar asupra deciziei de plasare în detenție, statele membre tind 
să dispună perioada maximă de detenție prevăzută de legislație. Niște perioade mai scurte ar 
spori controlul detenției și ar putea accelera procesul de returnare. 

• Garantarea drepturilor fundamentale

Raportul subliniază efectul pozitiv al directivei asupra anumitor garanții, dar care este redus în 
mod semnificativ de clauzele opționale și derogările frecvente. Astfel se întâmplă, de 
exemplu, cu clauza opțională de a lăsa situația frontalieră în afara domeniului de aplicare al 
directivei. Întrucât migranții aflați la frontieră sunt adesea într-o situație de vulnerabilitate și 
principiul nereturnării poate fi în pericol, statele membre ar trebui îndemnate să aplice 
directiva și în situațiile frontaliere. În plus, printr-o interpretare și aplicare în mod extensiv a 
definiției „riscului de sustragere” se compromite garanția unei evaluări individuale, în care se 
iau în considerare toate circumstanțele și interesele. Accesul la asistență juridică și interpreți 
este îngreunat de lipsa de capacități și de finanțare. Lipsa finanțării afectează, de asemenea, 
eficiența monitorizării după returnare în mai multe state membre. Comisia ar trebui să joace 
un rol esențial în a garanta că alternativele la detenție sunt utilizate ca măsură proporțională și 
eficientă pentru a evita sustragerea. În cazurile în care returnarea nu poate fi efectuată, 
oamenii sunt adesea lăsați într-o situație incertă, fără un statut tolerat, ceea ce pune în pericol 
demnitatea și drepturile fundamentale ale acestora. Această practică necesită o soluție la nivel 
european. 

În cele din urmă, deși statele membre sunt obligate să respecte principiul nereturnării și să țină 
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seama în mod corespunzător de interesul superior al copilului și de viața de familie, politicile 
și practicile de punere în aplicare prezintă lacune evidente. Deși această situație vizează toate 
etapele procedurii de returnare, plasarea copiilor în detenție, care nu este niciodată în interesul 
superior al acestora, face acest lucru dureros de vizibil.

• Integrarea dimensiunii externe

În ceea ce privește eficientizarea returnărilor, statele membre precizează că cel mai mare 
impediment în calea returnărilor eficiente ține de cooperarea lor cu țările de origine. Acest 
lucru este în contradicție cu cea mai aplicată practică de a considera rata de returnare ca 
indicator principal al eficacității politicilor Directivei privind returnarea. Prezentul raport 
subliniază că pentru a avea o politică eficace în materie de returnare, care să respecte 
drepturile fundamentale, este necesară o evaluare calitativă a sustenabilității returnărilor și a 
reintegrării persoanei ce urmează a fi returnată, inclusiv o monitorizare eficace ulterioară 
returnării. În același timp, ar trebui acordată toată atenția elementelor care împiedică 
returnarea persoanelor în țara lor de origine printr-o evaluare critică a cooperării în materie de 
migrație cu țările terțe, în care condiționalitatea și informalizarea ridică semne de întrebare cu 
privire la drepturile omului, controlul democratic și judiciar, egalitatea parteneriatelor, precum 
și coerența politicii externe a UE.
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
(2019/2208(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1948,

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

– având în vedere Convenția din 1951 și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților 
(Convenția de la Geneva), în special dreptul la nereturnare,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 și 47,

– având în vedere Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în 
condiții de siguranță și de ordine, adoptat de către Adunarea Generală a ONU la 19 
decembrie 2018,

– având în vedere cele Douăzeci de orientări privind returnarea forțată, adoptate de 
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 4 mai 2005,

– având în vedere Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală1 
(Directiva privind returnarea),

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la Directiva 
2008/115/CE, inclusiv cauzele C-357/09 Kadzoev2, C-61/11 El Dridi3, C-534/11 
Arslan4, C-146/14 Mahdi5, C-554/13 Z. Zh.6, C-47/15 Sélina Affum7, C-82/16 K.A. și 
alții8 și C-181/16 Gnandi9, 

– având în vedere hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la Directiva 
2008/115/CE, inclusiv Amie și alții/Bulgaria (cererea nr. 58149/08), N.D. și N.T./Spania 
(cererea nr. 8675/15 și nr. 8697/15) și Haghilo/Cipru (cererea nr. 47920/12),

1 JO L 348, 24.12.2008, p. 98.
2 ECLI:EU:C:2009:741.
3 ECLI:EU:C:2011:268.
4 ECLI:EU:C:2013:343.
5 ECLI:EU:C:2014:1320.
6 ECLI:EU:C:2015:377.
7 ECLI:EU:C:2016:408.
8 ECLI:EU:C:2018:308.
9 ECLI:EU:C:2018:465.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 martie 2014 privind politica UE în 
materie de returnare (COM(2014)0199),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 mai 2015 intitulată „O Agendă europeană 
privind migrația” (COM(2015)0240),

– având în vedere standardele comune fără caracter obligatoriu ale Consiliului din 11 mai 
2016 privind programele de returnare voluntară asistată (și de reintegrare) puse în 
aplicare de statele membre,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 martie 2017 privind eficientizarea politicii 
de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acțiune reînnoit (COM(2017)0200),

– având în vedere Recomandarea (UE) 2017/432 a Comisiei din 7 martie 2017 cu privire 
la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului10,

– având în vedere Recomandarea (UE) 2017/2338 a Comisiei din 16 noiembrie 2017 de 
instituire a unui manual comun în materie de returnare care să fie utilizat de autoritățile 
competente ale statelor membre atunci când desfășoară activități legate de returnare11,

– având în vedere raportul de sinteză publicat în 2017 de Rețeaua europeană de migrație 
și intitulat „Eficacitatea returnării în statele membre ale UE: provocări și bune practici 
legate de normele și standardele UE”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 martie 2018 privind adaptarea politicii 
comune în domeniul vizelor la noile provocări (COM(2018)0251),

– având în vedere Propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului din 12 septembrie 2018 privind standardele și procedurile comune aplicabile 
în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală (reformare) (COM(2018)0634),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2018 intitulată „Gestionarea 
migrației sub toate aspectele sale: progresele înregistrate în cadrul Agendei europene 
privind migrația” (COM(2018)0798), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 aprilie 2020 intitulată „COVID-19: 
Orientări privind punerea în aplicare a dispozițiilor relevante ale UE în domeniul 
procedurilor de azil și returnare și privind relocarea” (C(2020)2516),

– având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la situația din Mediterana și 
la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE12,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la abordarea deplasărilor 
refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE13,

10 JO L 66, 11.3.2017, p. 15.
11 JO L 339, 19.12.2017, p. 83.
12 JO C 58, 15.2.2018, p. 9.
13 JO C 298, 23.8.2018, p. 39.

file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
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– având în vedere Poziția sa din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și 
migrație14,

 având în vedere Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi Europene din 
noiembrie 2019 intitulat „Azilul, transferul și returnarea migranților: este momentul să 
se accelereze măsurile de reducere a disparităților dintre obiective și rezultate”,

– având în vedere evaluarea de impact înlocuitoare a Serviciului de Cercetare al 
Parlamentului European (SCPE) din martie 2019 referitoare la propunerea de directivă 
reformată privind returnarea,

– având în vedere evaluarea europeană a SCPE din iunie 2020, care oferă o evaluare a 
punerii în aplicare a Directivei privind returnarea și a dimensiunii externe a Directivei 
privind returnarea, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună 
legiferare15,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la interpretarea și aplicarea 
Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare16,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 
alineatul (1) litera (e) și anexa 3 din Decizia Conferinței președinților din 
12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-
0000/2020),

A. întrucât Comisia a evaluat punerea în aplicare a Directivei privind returnarea doar o dată 
(în 2014), în ciuda obligației legale prevăzute la articolul 19 din directivă de a prezenta 
un raport privind aplicarea sa la fiecare trei ani, începând cu 2013;

B. întrucât dublul obiectiv al directivei constă în eficientizarea returnărilor în conformitate 
cu drepturile fundamentale și cu principiul proporționalității; întrucât, în recomandarea 
sa privind eficientizarea returnărilor, Comisia se concentrează pe rata de returnare ca 
indicator principal al eficacității directivei;

C. întrucât Comisia a constatat că, în statele membre, eficientizarea returnărilor este 
îngreunată de mai multe obstacole, de natură procedurală, tehnică și operațională, 
printre care nivelul de cooperare între toate părțile implicate, inclusiv cu țările terțe;

D. întrucât, adesea, nu sunt colectate sau accesibile publicului date defalcate și comparabile 
referitoare la punerea în aplicare a directivei;

Observații generale

14 Texte adoptate, P8_TA(2019)0175.
15 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
16 JO C 76, 9.3.2020, p. 86.
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1. deplânge lipsa unei evaluări recente a punerii în aplicare și invită Comisia să efectueze 
de urgență o astfel de evaluare, care ar fi trebuit făcută în 2017;

2. reiterează importanța unei abordări bazate pe dovezi care să ghideze o elaborare 
coerentă a politicilor și un discurs public bine informat și invită Comisia să îndemne și 
să sprijine statele membre să colecteze și să publice date calitative și cantitative privind 
punerea în aplicare a directivei;

3. subliniază faptul că este posibil ca declarația Comisiei, conform căreia rata de returnare 
a scăzut de la 46 %, cât se înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu prezinte o imagine 
completă, având în vedere că persoanele care au primit o decizie de returnare nu au fost 
în mod necesar returnate în același an, că unele state membre emit mai mult de o decizie 
de returnare pentru o persoană sau pentru persoanele despre care nu se știe unde se află 
și că deciziile de returnare nu sunt retrase dacă returnarea nu are loc din cauza 
dificultăților de cooperare cu țări terțe sau din motive umanitare;

4. subliniază importanța de a îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; subliniază că o 
astfel de eficacitate nu ar trebui măsurată doar din punct de vedere cantitativ, raportat la 
rata de returnare, ci și din punct de vedere calitativ, ținând cont de sustenabilitatea 
returnărilor și de drepturile fundamentale;

Deciziile de returnare și plecarea voluntară

5. subliniază importanța de a garanta respectarea deciziilor de returnare și reamintește 
principiul fundamental consacrat în directivă, conform căruia trebuie să se acorde 
prioritate returnărilor voluntare înaintea returnărilor forțate;

6. subliniază că, în conformitate cu articolul 7 din directivă, o decizie de returnare trebuie 
să prevadă un termen adecvat pentru plecarea voluntară, pe care statele membre trebuie 
să îl prelungească atunci când este necesar, ținând seama de circumstanțele specifice 
fiecărui caz; subliniază că un termen relativ scurt pentru plecarea voluntară ar putea 
îngreuna sau împiedica complet plecarea voluntară;

7. subliniază că o definiție largă a riscului de sustragere poate determina statele membre să 
se abțină frecvent de la a acorda un termen pentru plecarea voluntară; reamintește că 
eliminarea termenului pentru plecarea voluntară duce, de asemenea, la impunerea unei 
interdicții a intrării, ceea ce ar putea compromite și mai mult plecarea voluntară;

Garanțiile procedurale

8. subliniază că deciziile de returnare și de interzicere a intrării în materie de îndepărtare ar 
trebui să fie individualizate, justificate clar de motive de drept și de fapt, emise în scris 
și însoțite de informații privind căile de atac disponibile;

9. subliniază că directiva permite suspendarea temporară a executării îndepărtării în 
așteptarea unei decizii privind returnarea; subliniază importanța unui astfel de efect 
suspensiv în cazurile în care există un risc de returnare; observă că, în majoritatea 
țărilor, căile de atac împotriva returnării nu au în mod automat un efect suspensiv, fapt 
ce poate reduce protecția și crește sarcinile administrative;

10. deploră utilizarea limitată a articolului 6 alineatul (4) din directivă; este preocupat de 
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faptul că statele membre nu eliberează un permis de ședere temporară atunci când 
returnarea se dovedește a fi imposibilă; subliniază că acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în țara lor de origine ar putea contribui la prevenirea 
șederilor ilegale prelungite, la facilitarea incluziunii sociale a persoanelor și la 
contribuția acestora în cadrul societății;

Interdicțiile de intrare

11. ia act cu îngrijorare de generalizarea interdicțiilor de intrare automate, care, în unele 
state membre, sunt aplicate în paralel cu plecarea voluntară; subliniază că această 
abordare riscă să descurajeze respectarea unei decizii de returnare;

12. subliniază că, deși amenințarea cu interdicția de intrare poate incita la părăsirea țării în 
termenul pentru plecarea voluntară, odată impus, interdicțiile de intrare descurajează de 
fapt respectarea unei decizii de returnare și pot crește riscul de sustragere;

13. subliniază că interdicțiile de intrare au consecințe deosebit de disproporționate pentru 
familii și copii; salută faptul că unele state membre au introdus posibilitatea de a scuti 
copiii de la o interdicție de intrare, dar subliniază că interesele copiilor ar trebui să fie, 
de asemenea, un criteriu determinant în momentul luării unei decizii de interdicție a 
intrării părinților lor;

Detenția și riscul de sustragere

14. constată diferențe în transpunerea în legislațiile naționale a definiției „riscului de 
sustragere” și reiterează faptul că articolul 3 alineatul (7) din directivă prevede că 
existența unui astfel de risc ar trebui să fie evaluată întotdeauna pe baza unor criterii 
obiective definite prin lege;

15. este preocupat de faptul că legislația mai multor state membre include liste detaliate de 
„criterii obiective” pentru definirea riscului de sustragere, care sunt aplicate adesea într-
un mod mai mult sau mai puțin automat, în timp ce circumstanțele individuale sunt 
considerate marginale;

16. observă că directiva prevede că persoanele returnate pot fi reținute în mod legal în cazul 
în care nu pot fi aplicate măsuri mai puțin coercitive; își exprimă regretul că, în ciuda 
obligației de a recurge la detenție ca măsură de ultimă instanță, în practică, statele 
membre dezvoltă și aplică foarte puține alternative viabile la detenție; invită statele 
membre să propună urgent alternative comunitare viabile la detenție;

17. constată că un număr semnificativ de copii sunt încă reținuți în Uniunea Europeană în 
cadrul procedurilor de returnare, ceea ce constituie o încălcare directă a Convenției 
ONU cu privire la drepturile copilului, întrucât Comitetul ONU pentru drepturile 
copilului a precizat că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în cazul copiilor în 
contextul imigrației și că nu poate fi justificată niciodată ca fiind în interesul superior al 
copilului;

18. invită statele membre să garanteze punerea în aplicare corespunzătoare a directivei în 
toate aspectele sale; invită Comisia să monitorizeze în continuare această punere în 
aplicare și să ia măsuri în caz de nerespectare;
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19. invită Comisia să se asigure că statele membre și Frontex dispun de organisme de 
monitorizare care beneficiază de un mandat, de o capacitate și de o competență 
adecvate, de un nivel ridicat de independență și de expertiză și de proceduri 
transparente; îndeamnă Comisia să garanteze crearea unui mecanism de monitorizare 
ulterioară returnării pentru a înțelege mai bine soarta persoanelor returnate, acordând o 
atenție deosebită minorilor neînsoțiți;

°

° °

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


