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Foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a noului Pact privind migrația și azilul
Acțiuni

Calendar
indicativ

Un cadru european comun pentru gestionarea migrației și a azilului
Comisia:







propune un regulament privind gestionarea azilului și a migrației, care
să includă un nou mecanism de solidaritate
propune noi acte legislative pentru stabilirea unei proceduri de
examinare la frontierele externe
modifică propunerea referitoare la un nou regulament privind
procedurile de azil pentru a include o nouă procedură la frontiere și
pentru a spori eficacitatea procedurilor de azil
modifică propunerea de regulament privind Eurodac pentru a răspunde
nevoilor în materie de date ale noului cadru
va numi un coordonator pentru returnare în cadrul Comisiei, sprijinit
de o nouă rețea la nivel înalt pentru returnări și de o nouă strategie
operațională
va elabora o nouă strategie privind returnările voluntare și reintegrarea

T3 2020
T3 2020
T3 2020

T3 2020
T1 2021

T1 2021

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) ar trebui:



să operaționalizeze pe deplin mandatul consolidat privind returnarea și
să ofere sprijin complet statelor membre la nivel național
să numească un director executiv adjunct pentru returnare

T4 2020
T2 2021

Parlamentul European și Consiliul ar trebui:






să adopte Regulamentul privind gestionarea azilului și a migrației,
precum și Regulamentul privind examinarea și Regulamentul revizuit
privind procedurile de azil
să acorde prioritate imediată adoptării Regulamentului privind Agenția
UE pentru Azil
să asigure adoptarea Regulamentului revizuit privind Eurodac

T2 2021

să asigure adoptarea rapidă a Directivei revizuite privind condițiile de
primire și a Regulamentului privind condițiile pentru protecția
internațională
să asigure încheierea rapidă a negocierilor privind Directiva revizuită
privind returnarea

T2 2021

T4 2020
T4 2020

T2 2021

Un sistem solid de pregătire și răspuns în caz de criză
Comisia:


prezintă un Plan de pregătire și gestionare a crizelor migrației

T3 2020



propune legislație pentru abordarea situațiilor de criză și de forță
majoră și de abrogare a Directivei privind protecția temporară
Parlamentul European și Consiliul ar trebui:

T3 2020



să acorde prioritate adoptării noului instrument de criză și să finalizeze
adoptarea acestuia
Statele membre, Consiliul și Comisia ar trebui:

T2 2021



T4 2020

să înceapă să pună în aplicare Planul de pregătire și gestionare a
1

crizelor migrației
Gestionarea integrată a frontierelor
Comisia:


T3 2020



adoptă o Recomandare privind cooperarea dintre statele membre cu
privire la activitățile de salvare desfășurate de entitățile private
prezintă orientări adresate statelor membre în care clarifică faptul că
operațiunile de salvare pe mare nu pot fi incriminate
va adopta o Strategie privind viitorul spațiului Schengen



va institui un Forum Schengen

T4 2020





T3 2020
T1 2021

va lansa un nou grup european de experți în materie de căutare și
salvare
Comisia, statele membre și Frontex ar trebui:

T4 2020



T4 2020



să asigure punerea în aplicare rapidă și deplină a noului Regulament
privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
să asigure punerea în aplicare și interoperabilitatea tuturor sistemelor
informatice la scară largă

T4 2023

Consolidarea luptei împotriva introducerii ilegale de migranți
Comisia:




va prezenta un nou Plan de acțiune al UE de combatere a introducerii
ilegale de migranți pentru perioada 2021-2025
va începe să evalueze modalitățile de consolidare a eficacității
Directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor
va integra măsurile de combatere a introducerii ilegale de migranți în
parteneriatele cu țările terțe

T2 2021
T4 2020
T4 2020

Colaborarea cu partenerii noștri internaționali
Comisia, în strânsă cooperare cu Înaltul Reprezentant și cu statele membre:










va lansa imediat activitățile de dezvoltare și aprofundare a dialogurilor
și a parteneriatelor personalizate, cuprinzătoare și echilibrate în materie
de migrație
va extinde sprijinul acordat persoanelor aflate în dificultate și
comunităților-gazdă ale acestora
va spori sprijinul destinat îmbunătățirii perspectivelor economice și
abordării cauzelor profunde ale migrației neregulamentare
va acorda o importanță sporită migrației în programarea noilor
instrumente în următorul cadru financiar multianual
va examina opțiunile pentru noi înțelegeri și acorduri de readmisie ale
UE
va utiliza Codul de vize pentru a stimula și a îmbunătăți cooperarea în
vederea facilitării returnării și a readmisiei, inclusiv în ceea ce privește
pregătirea pentru noile dispoziții ale Regulamentului privind
gestionarea azilului și a migrației
va încuraja utilizarea Recomandării privind căile legale de acces la
protecție în UE, inclusiv relocarea
va institui cu principalele țări partenere parteneriate ale UE pentru
atragerea de talente
2

T4 2020

T4 2020
T4 2020
T4 2020
T4 2020
T1 2021

T4 2020
T4 2020

Parlamentul European și Consiliul ar trebui:


să încheie rapid negocierile referitoare la Regulamentul-cadru privind
relocarea și admisia umanitară

T4 2020

Atragerea de competențe și de talente în UE
Comisia:


va lansa o dezbatere referitoare la următoarele etape privind migrația
legală, precum și o consultare publică
 va propune un pachet privind competențele și talentele, inclusiv o
revizuire a Directivei privind rezidenții pe termen lung și o revizuire a
Directivei privind permisul unic, precum și stabilirea opțiunilor pentru
dezvoltarea unei rezerve de talente la nivelul UE
Parlamentul European și Consiliul ar trebui:

T3 2020



T4 2020

să încheie negocierile referitoare la Directiva privind cartea albastră a
UE

T4 2021

Sprijinirea integrării pentru a construi societăți mai favorabile incluziunii
Comisia:



va adopta un Plan de acțiune cuprinzător privind integrarea și
incluziunea pentru perioada 2021-2024
va pune în aplicare, împreună cu partenerii sociali și economici,
Parteneriatul european reînnoit pentru integrare și va analiza extinderea
viitoarei cooperări la domeniul migrației forței de muncă
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T4 2020
T1 2021

