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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1270/2019, adresată de G.S., de cetățenie germană, privind 
responsabilitatea UE în procedurile de azil și crearea de adăposturi europene

Petiția nr. 0924/2020, adresată de D.Z., de cetățenie germană, referitoare la o 
inițiativă comună privind azilul și refugiații pentru a asigura o repartizare 
egală a sarcinii între toate statele membre

1. Rezumatul petiției nr. 1270/2019

În opinia petiționarului, Acordul de la Dublin prevede că statul membru al primei intrări este 
responsabil de prelucrarea cererilor de azil, fapt ce a creat probleme serioase pe teren, de 
exemplu în insulele grecești din largul coastei turce. 
Acesta solicită ca temeiul juridic să fie modificat și ca UE, mai degrabă decât statele membre, 
să devină responsabilă de prelucrarea cererilor de azil. Printre propunerile de măsuri concrete 
făcute de petiționar se numără primirea solicitanților de azil în centre gestionate de UE, cum 
ar fi „adăposturile europene”, sau pe nave care arborează pavilionul UE, pentru care 
recomandă finanțare de la bugetul UE. Solicitanții de azil ar trebui să fie liberi să se deplaseze 
între adăposturile europene și să primească documente temporare în acest scop. El sugerează 
să se creeze o aplicație pentru telefoane mobile care să indice numărul de paturi disponibile în 
fiecare adăpost european și consideră că ar trebui să fie posibilă în continuare deportarea 
persoanelor cărora li s-a acordat un loc în „adăposturile europene”.

Rezumatul petiției nr. 0924/2020

Petiționarul solicită o cooperare strânsă între Germania și Uniunea Europeană în ceea ce 
privește chestiunile legate de azil și refugiați, pentru a accelera în mod semnificativ 
procedurile în Germania și pentru a reduce astfel sarcina financiară asupra municipalităților. 
El subliniază că numărul de refugiați din Germania este în continuă creștere și că autoritățile 
locale germane se confruntă cu provocări majore de natură organizațională și financiară. 
Situația actuală a dus la restricții bugetare care afectează în mod grav calitatea vieții în multe 
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districte, orașe și municipalități, precum și la reducerea serviciilor publice. El solicită, de 
asemenea, accelerarea procedurilor de azil în Germania, adăugând că nu se poate aștepta ca 
Germania să rezolve singură toate problemele legate de refugiați. În consecință, acesta solicită 
o inițiativă europeană comună privind azilul și refugiații, care să împartă sarcina în mod egal 
între toate statele membre ale UE.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1270/2019: Declarată admisibilă la 7 aprilie 2020. 
Petiția nr. 0924/2020: Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2020.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iulie 2020

Comisia este conștientă de deficiențele structurale legate de conceperea și implementarea 
actualului sistem Dublin. În special absența unui sistem funcțional pentru partajarea echitabilă 
a responsabilității față de solicitanții de azil între statele membre și lipsa unui mecanism 
permanent de solidaritate au evidențiat aceste deficiențe, din cauza cărora statele membre aflate 
la frontierele externe au fost deosebit de expuse la un număr mare de sosiri și și-au asumat 
responsabilitatea pentru o mare parte din cererile de protecție internațională depuse în Uniune. 
Din acest motiv, Comisia a depus eforturi pentru a găsi soluții pentru reformarea sistemului 
Dublin în ultimii ani.

Ca parte a abordării sale de îmbunătățire a sistemului european comun de azil, Comisia a 
prezentat în 2016 o propunere1 de revizuire a Regulamentului Dublin III2, care conține un 
mecanism de solidaritate care ar urma să fie declanșat automat în cazul în care un stat membru 
se confruntă cu o presiune disproporționată. Cu toate acestea, la Parlamentul European și la 
Consiliu nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește această propunere.

În septembrie 2019, președinta aleasă a Comisiei și-a anunțat intenția de a lansa un nou Pact 
privind migrația și azilul, care include o abordare cuprinzătoare a frontierelor externe, a 
sistemelor de azil și returnare, a spațiului Schengen de liberă circulație și a dimensiunii externe 
a migrației. Noul pact ar relansa reforma privind azilul propusă de Comisie în 2016 cu scopul 
de a institui un cadru comun pentru o abordare cuprinzătoare a gestionării azilului și a migrației, 
în care principiul solidarității și al partajării echitabile a responsabilității ar putea fi concretizat. 
Toate statele membre ar trebui să contribuie la acest efort comun și să realizeze contribuții de 
solidaritate pentru a ajuta alte state să facă față provocărilor legate de gestionarea migrației. 

Comisia se angajează să sprijine statele membre și solicitanții de azil pe această bază. Soluția 
prezentată de petiționar, și anume, ca Uniunea însăși, și nu statele membre, să fie responsabilă 
de prelucrarea cererilor de protecție internațională, prezintă impedimente juridice grave în 
cadrul actual al tratatelor. În prezent nu se preconizează crearea unor centre gestionate de UE.

1 COM(2016)0270.
2 Regulamentul (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, JO L 180, 29.6.2013, pp. 31-59.
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Cu toate acestea, propunerea modificată a Comisiei de regulament privind Agenția pentru Azil 
a Uniunii Europene3 consolidează actualul mandat al Agenției pentru Azil și va permite agenției 
să pregătească deciziile privind cererile de protecție internațională. Statul membru în cauză 
poate solicita asistența sa pe întreaga durată a procedurii de azil, precum și pe parcursul 
procedurilor prevăzute în Regulamentul Dublin III. Cu toate acestea, va continua să se aplice 
principiul fundamental conform căruia statul membru rămâne responsabil de luarea deciziei.

Concluzii

Comisia este pe deplin conștientă de faptul că este nevoie de o nouă modalitate de partajare a 
responsabilității și s-a angajat să reformeze sistemul Dublin ținând seama de acest lucru. 
Petiționarul este invitat să urmărească evoluția procesului de reformă a sistemului Dublin 
întreprins de către instituțiile UE.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 8 decembrie 2021

Petițiile nr. 1270/2019 și nr. 0924/2020

Observațiile Comisiei

La 23 noiembrie 2020, Comisia a propus un nou Pact privind migrația și azilul4, care cuprinde 
toate elementele diferite necesare pentru o abordare europeană cuprinzătoare în domeniul 
migrației. Pactul stabilește această nouă abordare a migrației, abordează gestionarea frontierelor 
și asigură o mai mare coerență în ceea ce privește integrarea dimensiunii interne și externe a 
politicilor în domeniul migrației. Acesta explică modul în care diferitele instrumente legislative 
și nelegislative se potrivesc și prezintă măsurile pe care Comisia le ia astăzi și ce ar trebui să 
vină mai târziu.

Comisia a prezentat o comunicare care include o foaie de parcurs5 și un pachet de nouă 
instrumente noi: 1) un nou regulament privind procedura de screening6, 2) o propunere 
modificată de revizuire a Regulamentului privind procedurile de azil7, 3) o propunere 
modificată de revizuire a Regulamentului Eurodac8, 4) un nou regulament privind gestionarea 
situațiilor de azil și migrație9, 5) un nou regulament privind situațiile de criză și de forță 

3 COM(2018)0633.
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-
and-asylum_ro
5 COM(2020)0609;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN 
6 COM(2020)0612;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601291190831&uri=COM%3A2020%3A612%3AFIN# 
7 COM(2020)0611;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM%3A2020%3A611%3AFIN 
8 COM(2020)0614;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601295417610&uri=COM%3A2020%3A614%3AFIN 
9 COM(2020)0610;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601291110635&uri=COM%3A2020%3A610%3AFIN 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601291190831&uri=COM%3A2020%3A612%3AFIN%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM%3A2020%3A611%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601295417610&uri=COM%3A2020%3A614%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601291110635&uri=COM%3A2020%3A610%3AFIN
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majoră10, 6) un nou Plan de acțiune în vederea pregătirii pentru situații de criză legate de 
migrație11, 7) o nouă recomandare privind relocarea și căile complementare12, 8) o nouă 
recomandare privind operațiunile de căutare și salvare efectuate de navele private13 și 9) noi 
orientări referitoare la Directiva privind facilitarea14.

Aceste propuneri sunt însoțite de un document justificativ15 care prezintă în detaliu datele și 
experiența care stau la baza inițiativelor legislative propuse în cadrul pactului.

Multe din reformele în materie de azil și returnare propuse de Comisie în 2016 și 2018, cu 
privire la care Parlamentul European și Consiliul au ajuns deja la un acord politic, dar nu au 
încheiat negocierile, fac parte, de asemenea, din pact: Regulamentul privind Agenția pentru 
Azil a UE16, Directiva privind condițiile de primire17, Directiva privind standardele minime18, 
cadrul de relocare al Uniunii19 și Directiva privind returnarea20. Comunicarea Comisiei 
stabilește o cale de urmat pentru încheierea acestor negocieri, cu scopul de a crește eficiența 
procedurilor și a oferi garanții mai solide persoanelor afectate.

Un element-cheie al reformei din 2016 este în prezent retras de Comisie: Regulamentul 
Dublin21, astfel cum a anunțat președinta Comisiei în primul său discurs privind starea 
Uniunii22. Acesta este înlocuit de noul Regulament privind gestionarea situațiilor legate de azil 
și migrație, menționat mai sus. Scopul este de a institui un sistem de guvernare mai eficace și 
mai cuprinzător, care să asigure solidaritatea efectivă între statele membre.

10 COM(2020)0613;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601295614020&uri=COM%3A2020%3A613%3AFIN 
11 C(2020) 6469 final;
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_recommendation_on_an_eu_mechanism_for_preparedness_
and_management_of_crises_related_to_migration_migration_preparedness_and_crisis_blueprint_0.pdf 
12 C(2020) 6467 final;
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_recommendation_on_legal_pathways_to_protection_in_the
_eu_promoting_resettlement_humanitarian_admission_and_other_complementary_pathways.pdf 
13 C(2020) 6468 final; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-recommendation-_cooperation-
operations-vessels-private-entities_en_0.pdf 
14 C(2020) 6470 final; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-guidance-implementation-facilitation-
unauthorised-entry_en.pdf 
15 SWD(2020) 207 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291023467&uri=SWD:2020:207:FIN 
16 Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea 
unui Birou European de Sprijin pentru Azil (JO L 132, 29.5.2010, p. 11-28).
17 Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor 
pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, p. 96-116).
18 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele 
referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea 
beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru 
obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (reformare), JO L 337, 20.12.2011, p. 9-26.
19 COM(2016)0468; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0468
20 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 ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98-107).
21 Regulamentul (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, JO L 180, 29.6.2013, pp. 31-59.
22 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2020_en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601295614020&uri=COM%3A2020%3A613%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_recommendation_on_an_eu_mechanism_for_preparedness_and_management_of_crises_related_to_migration_migration_preparedness_and_crisis_blueprint_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_recommendation_on_an_eu_mechanism_for_preparedness_and_management_of_crises_related_to_migration_migration_preparedness_and_crisis_blueprint_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_recommendation_on_legal_pathways_to_protection_in_the_eu_promoting_resettlement_humanitarian_admission_and_other_complementary_pathways.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_recommendation_on_legal_pathways_to_protection_in_the_eu_promoting_resettlement_humanitarian_admission_and_other_complementary_pathways.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-recommendation-_cooperation-operations-vessels-private-entities_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-recommendation-_cooperation-operations-vessels-private-entities_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-guidance-implementation-facilitation-unauthorised-entry_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-guidance-implementation-facilitation-unauthorised-entry_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291023467&uri=SWD:2020:207:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0468
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2020_en.pdf
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Comisia face trimitere, de asemenea, la observațiile sale anterioare privind petiția nr. 
1270/2019.

Concluzii

Comisia este conștientă de faptul că este necesară o nouă abordare pentru gestionarea 
migrației și a azilului în Europa și, prin urmare, a propus noul Pact privind migrația și azilul. 
Petiționarul este invitat să urmărească evoluțiile legislative privind pactul, în special pozițiile 
Parlamentului European și ale Consiliului.


