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Reformarea sistemului  european comun de azil

Presiunea migratorie asupra Europei a arătat necesitatea reformei sistemului de azil UE 
și a unei distribuiri mai corecte a responsabilității între statele UE.

Un copil este salvat în cadrul unei operațiuni Frontex  ©European Union 2018 - Frontex

În ultimii ani, în Europa au sosit mulți oameni fugind de conflicte, teroare și persecuție în 
propriile lor țări. În 2022, țările UE au primit 966.000 de cereri de azil - aproape dublu față de 
cererile din 2021. Traversările ilegale au atins și ele un vârf anul trecut , ajungând la numărul cel 
mai ridicat din 2016, cu 64% mai mult decât în 2021. UE reformează sistemul european comun 
de azil (CEAS) pentru a se asigura că toate statele UE își împart responsabilitatea gestionării 
azilanților. 

Citiți mai mult: Reacția UE la provocarea migrației.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170629STO78629


Împărțirea responsabilității prin noul regulament 
privind migrația și azilul
Procedurile de azil sunt în prezent reglementate de Regulamentul Dublin, legislația centrală a 
sistemului european comun de azil. Acesta stabilește care stat membru este responsabil de 
examinarea unei cereri - ca regulă generală, țara de intrare. 
 

Revizuirea regulamentului Dublin
 
 
Sistemul creat în 2003 conform regulamentului Dublin nu a fost proiectat pentru o distribuție 
echitabilă a cererilor de azil între diferitele țări europene. Astfel, unele state membre aflate la 
frontierele externe ale Uniunii Europene, cum ar fi Grecia sau Italia, au fost rapid copleșite de 
marile fluxuri de solicitanți de azil în 2015. Parlamentul solicită o revizuire a sistemului Dublin 
încă din 2009. 
 
În septembrie 2020 Comisia a propus un nou Pact privind Migrația și Azilul care stabilește 
proceduri îmbunătățite și mai rapide în întregul sistem de azil și migrație al UE.  
 

Noul Pact cu privire la azil și migrație
 
Noul pact se axează în mare măsură pe o gestionare îmbunătățită a frontierelor și pe o 
procedură pentru persoanele care solicită azil la frontieră, precum și pe o nouă verificare 
obligatorie la intrare pentru a stabili rapid statutul solicitantului la sosire. Împărțirea 
responsabilității reprezintă un pilon de bază. Sistemul propus încurajează contribuții flexibile din 
partea țărilor UE, mergând de la relocarea solicitanților de azil din țara de intrare până la 
returnarea persoanelor considerate a nu avea drept de ședere. Noul sistem se bazează pe 
cooperarea voluntară și pe forme flexibile de sprijin, care ar putea deveni obligatorii în momente 
de presiune crescută. 
 
Citiți mai multe: revizuirea regulamentului de la Dublin. 
 
 

Regulamentul revizuit privind gestionarea azilului și 
migrației
 
Parlamentul a convenit o poziție de negociere asupra revizuirii Regulamentului privind 
gestionarea azilului și migrației în aprilie 2023. Urmează discuții cu țările UE preconizate a se 
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finaliza până în februarie 2024, urmând ca noile reguli să intre în vigoare până cel târziu în 
aprilie 2024. 
 
Noile reguli modifică criteriile ce stabilesc cărei țări UE îi revine examinarea unei cereri de 
protecție internațională. De asemenea, se recunoaște că responsabilitatea pentru sosirile 
ilegale revine UE în ansamblu, nu țării de sosire. 
 
Statele membre vor ajuta acele țări UE care se confruntă cu presiuni migratorii, angajându-se 
să preia și să proceseze unii dintre migranți. 
 
Noile reguli încurajează, de asemenea, cooperarea cu țările din afara UE pentru a aborda 
cauzele migrației ilegale, a strămutării forțate și pentru a facilita returnarea migranților legali și 
ilegali. 
 
Comisia va pregăti un raport anual privind azilul, primirea și situația generală a migrației, care 
va fi utilizat pentru a decide răspunsul UE la migrație. 
 
Consultați infograficul nostru referitor la solicitările de azil în Europa pe țări. 
 

Intrarea în condiții de siguranță: instituirea unui cadru 
european comun de relocare
 
Relocarea este transferul la cererea Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați a unui 
resortisant al unei țări terțe care are nevoie de protecție internațională din țara sa (din afara UE) 
într-un stat membru al Uniunii Europene, unde poate locui ca refugiat. Această procedură 
asigură refugiaților un acces sigur și legal la UE.

Pentru a oferi o soluție durabilă la problema migrației, Parlamentul a subliniat necesitatea 
stabilirii unui cadru comun de relocare în Europa. În cadrul noului Pact privind migrația și azilul 
Comisia a solicitat statelor UE să redimensioneze programele de relocare, cu accent deosebit 
pe admiterea umanitară și alte căi complementare pentru persoanele care au nevoie de 
protecție. 
 
Legislația în vigoare: cadrul comun de relocare.
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-eu-resettlement-framework


Evoluția cererilor de azil și a refugiaților în UE

Identificarea migranților: lărgirea bazei de date 
Eurodac
Când o persoană solicită azil, indiferent unde se află în UE, amprentele acesteia sunt trimise în 
baza de date centrală Eurodac.

 
În luna mai 2016, Comisia Europeană a propus ca date suplimentare, cum ar fi numele, 
naționalitatea, data și locul nașterii, informații cu privire la documentul de călătorie și o 
fotografie, să fie adăugate, în scopul de a sprijini punerea în aplicare a reformei sistemului 
Dublin. În plus, în septembrie 2020 Comisia a propus ameliorarea bazei de date Eurodac 
concentrându-se pe solicitanții individuali mai degrabă decât pe cereri de azil pentru a preveni 
mișcările neautorizate între statele membre, pentru a facilita relocarea și pentru a asigura o mai 
bună monitorizare a persoanelor returnate. 

 
Aceste date noi ar permite autorităților să identifice mai ușor un migrant ilegal sau un solicitant 
de azil, fără să fie nevoite să apeleze la o altă țară pentru a obține astfel de informații.

 
Legislația în vigoare: actualizarea Eurodac
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2020:614:FIN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-recast-eurodac-regulation


 
Armonizarea procedurilor
 
Armonizarea procedurilor de azil este esențială pentru repartizarea responsabilităților între 
diferitele state membre. O mai mare convergență ar contribui la ajutarea țărilor celor mai 
afectate, ar oferi condiții mai bune de primire pentru refugiați și ar preveni „cumpărarea” azilului. 
O serie de propuneri legislative pentru o mai bună uniformizare sunt în momentul de față în 
lucru. 
 

Motive de acordare a dreptului de azil 

 
În iunie 2017, comisia parlamentară pentru libertăți civile și-a adoptat poziția asupra unui nou 
regulament privind condițiile care trebuie îndeplinite de către persoanele care au nevoi de 
protecție. Scopul regulamentului este de a clarifica motivele de azil și de a se asigura că 
solicitanții de azil sunt tratați în același mod, indiferent de statul membru în care își depun 
cererea. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu informal privind acest 
regulament în iunie 2018, dar acordul nu a fost încă aprobat oficial de Consiliu. 
 

Condițiile de primire
Aducerea la zi a directivei privind condițiile de primire asigură standarde armonizate de primire 
pentru solicitanții de azil (locuințe, accesul la piața forței de muncă. În iunie 2018, Parlamentul și 
Consiliul au ajuns la un acord parțial provizoriu privind actualizarea regulamentului. Conform 
acordului, solicitanților de azil li s-ar permite să lucreze la șase luni după depunerea cererii de 
azil (în loc de nouă luni, cum este prevăzut în regulile actuale). Ar mai primi și acces la cursuri 
de limbă încă din prima zi. Acordul nu a fost încă aprobat oficial de Consiliu. 
 

Agenția UE pentru azil
 
Pe 11 noiembrie 2021 Parlamentul a aprobat transformarea Biroului European de Sprijin pentru 
Azil (BESA) în Agenția UE pentru Azil, urmare a acordului cu Consiliul. Noua agenție va face 
procedurile pentru obținerea azilului în țările UE mai rapide și mai uniforme. Cei 500 de experți 
ai acesteia vor oferi o asistență mai bună sistemelor naționale de azil care se confruntă cu un 
număr mare de cereri, făcând gestionarea migrației în ansamblul UE mai eficientă și mai 
durabilă. În plus, noua agenție va fi însărcinată cu monitorizarea respectării în statele membre a 
drepturilor fundamentale și a condițiilor de primire în contextul procedurilor internaționale de 
protecție. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/asylum-how-eu-agency-easo-helps-to-process-more-than-1-mln-applications-a-year
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3241
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu


Fonduri UE pentru azil
 
Printr-o rezoluție adoptată în iulie 2021, Parlamentul a aprobat bugetul reînnoit al Fondului 
pentru azil, migrație și integrare 2021-2027, acesta urmând să crească până la 9,88 miliarde 
EUR. Noul fond va contribui la consolidarea politicii comune de azil, la dezvoltarea migrației 
legale, conforme cu nevoile statelor membre, va sprijini integrarea unor cetățeni provenind din 
state terțe și va contribui la lupta împotriva migrației ilegale. Este de așteptat ca fondul să 
stimuleze statele membre să împartă responsabilitatea găzduirii refugiaților și solicitanților de 
azil într-un mod mai echitabil. 
 
Deputații europeni au mai aprobat și înființarea unui Fond integrat de gestiune a frontierelor și 
au agreat să aloce acestuia 6,24 miliarde EUR. Fondul va ajuta la întărirea capacității statelor 
membre de gestionare a frontierelor cu asigurarea respectării drepturilor fundamentale. El va 
contribui la o politică a vizelor comună și va introduce măsuri de protecție pentru persoanele 
vulnerabile care sosesc în Europa, în special copii neînsoțiți.

Citiți mai multe despre activitatea UE în domeniul migrației:
Controalele la frontierele europene și gestionarea migrației• 
Integrarea refugiaților în Europa• 
Repatrierea migranților: date, cifre și politici UE (infografice)• 
Lucrătorii migranți: îmbunătățirea căilor legale de a lucra în UE• 

 
Acest articol a fost actualizat în aprilie 2023.

Serviciul de cercetare al Parlamentului European
Reforma sistemului Dublin
Primirea solicitanților de azil
Relocarea refugiaților
Protecția frontierelor externe ale UE
Problema migrației
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