Măsuri concrete stabilite de Pactul european privind imigraţia şi azilul
Elementele principale ale Pactului
Documentul propune Statelor Membre cinci angajamente politice însoţite de o serie de măsuri concrete:
1. Organizarea imigraţiei legale, ţinând cont de nevoile şi de capacităţile de primire decise pentru fiecare
stat membru în parte, şi favorizarea integrării
Măsuri prevăzute în pact: implementarea unor politici eficiente în domeniul migraţiei legale, cu respectarea
principiului preferinţei comunitare; privilegierea migraţiei circulare şi evitarea brain-drain-ului din statele în curs
de dezvoltare; adoptarea de politici ambiţioase în domeniul integrării imigranţilor; schimbul de informaţii privind
bunele practici în domeniu.
2. Lupta împotriva imigraţiei ilegale, în special prin asigurarea returnării efective a străinilor aflaţi în
situaţie iregulară
Măsuri prevăzute în pact: interzicerea regularizărilor generalizate şi necondiţionate a imigranţilor; cooperarea în
vederea îndepărtării străinilor aflaţi în situaţie iregulară; evaluarea eficienţei acordurilor de readmisie deja
încheiate; dispunerea unor reguli naţionale de instituire de subvenţii pentru întoarcerea voluntară în statele de
origine; adoptarea de măsuri disuasive şi proporţionate împotriva traficanţilor de fiinţe umane.
3. Mai buna protecţie a Europei, prin îmbunătăţirea eficienţei controalelor la frontiere
Măsuri prevăzute în pact: eliberarea exclusivă de vize biometrice, începând cu 1 ianuarie 2012; consolidarea
atribuţiilor Frontex; dotarea frontierelor externe ale UE, începând cu 1 ianuarie 2012, cu un sistem de
înregistrare automată a intrărilor şi ieşirilor de pe teritoriul UE; interoperabilitatea sistemelor de supraveghere la
frontiere, îmbunătăţirea modalităţilor şi frecvenţei evaluărilor Schengen.
4. Construirea unei Europe a azilului
Măsuri prevăzute în pact: crearea în 2009 a unui birou de informare european; instituirea unei proceduri
comune privind azilul începând cu 2012; instituirea unei metode de intervenţie solidară cu un stat membru
confruntat cu un aflux masiv de solicitanţi de azil; favorizarea relocării în interiorul Uniunii a persoanelor plasate
sub protecţie UNHCR; cooperarea cu statele terţe pentru consolidarea capacităţii sistemelor lor de protecţie.
5. Construirea unui parteneriat cu statele de origine şi tranzit, pentru a încuraja sinergia dintre migraţie şi
dezvoltare
Măsuri prevăzute în pact: oferirea de facilităţi de migraţie legală pentru cetăţenii statelor partenere;
consolidarea capacităţii statelor terţe de luptă împotriva migraţiei ilegale; integrarea mai bună a problematicii
migraţiei în cadrul politicii de ajutor pentru dezvoltare; promovarea activităţilor de codezvoltare; accelerarea
dezvoltării instrumentelor de cooperare cu statele terţe (ex. platformele de cooperare şi parteneriatele de
mobilitate); creşterea coerenţei cu celelalte politici ale UE, în special politica de vecinătate şi politica de
dezvoltare.
La reuniunea Consiliului UE Justiţie şi Afaceri Interne din 3-4 iunie 2010 au fost adoptate Concluziile
Consiliului privind etapele ulterioare adoptării Pactului european privind imigraţia şi azilul, document care
menţionează progresele înregistrate în aplicarea Pactului şi stabileşte etapele ulterioare.
Concluziile Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 3-4 iunie 2010
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/114881.pdf)
Etape ulterioare:
-

promovarea unei politici cuprinzătoare privind migraţia legală a forţei de muncă, conformă cu
Strategia Europa 2020, completată de o agendă ambiţioasă de integrare,

-

intensificarea luptei împotriva migraţiei ilegale şi a traficului de persoane,

-

măsuri la nivel comunitar privind minorii neacompaniaţi,

-

întărirea controlului şi supravegherii la frontierele externe ale UE,

-

finalizarea dezbaterilor legislative privind Sistemul Comun de Azil cu scopul constituirii unui Sistem
Comun de Azil până în 2012 .

Consiliul European din 17 iunie 2010 a salutat progresele înregistrate în punerea în aplicare a Pactului
European privind imigraţia si azilul şi a aprobat concluziile Consiliului Justiţie şi Afaceri Europene din 3-4
iunie.
ConcluziileConsiliului European din 17 iunie 2010
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/115352.pdf)

