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Stimate Preşedinte, 

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu: Identificarea de soluţii la 
criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE" {JOIN(2015) 40final}. 

Comisia ia notă cu satisfacţie de sprijinul total exprimat de Camera Deputaţilor faţă de 
orientarea strategică şi de setul de acţiuni menite să ofere soluţii la criza refugiaţilor în 
Europa, prezentate în comunicarea Comisiei. 

Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung la care Europa trebuie 
să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat 
sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, 
gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de 
mobilitate. UE are nevoie de o strategie cuprinzătoare pentru a reuşi să gestioneze migraţia 
şi pentru a aborda cauzele profunde ale migraţiei şi strămutării forţate, după cum 
evidenţiază, cu temei, Camera Deputaţilor în opinia sa. Acestor oameni care şi-au părăsit 
ţara, fugind din calea războiului şi a violenţei, trebuie să le asigurăm protecţie, să le insuflam 
speranţă şi să le oferim un viitor. 

Pe termen scurt, comunicarea se bazează pe structura solidă a cadrului internaţional de 
cooperare existent în acest domeniu la nivel bilateral, regional şi multilateral, pentru a 
aborda actuala criză a migranţilor şi a refugiaţilor. Merită să reamintim că UE şi-a 
intensificat recent eforturile depuse pentru a răspunde la situaţia de criză: a reorientai şi a 
mobilizat unele instrumente externe în scopul de a salva vieţi omeneşti, de a le asigura 
protecţie persoanelor care au nevoie de aceasta, de a combate traficul de persoane şi 
introducerea ilegală de migranţi, de a asigura returnarea şi readmisia persoanelor care nu 
au dreptul să rămână pe teritoriul UE, precum şi de a gestiona frontierele şi mobilitatea. 
Agenda europeană privind migraţia, prezentată de Comisie la 13 mai 2015, cele două 
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pachete de măsuri de punere în aplicare ale Comisiei şi multiplele reuniuni ale Consiliului 
European consacrate migraţiei din 2015 ne oferă o bază politică solidă. 

Concomitent cu angajamentul nostru extern, am stabilit un parteneriat pe teren. Comisia şi 
înaltul Reprezentant vor continua să colaboreze îndeaproape în materie de migratie cu 
principalele ţări de origine şi de tranzit, precum şi cu principalele părţi interesate pe plan 
internaţional, cu care cooperarea este esenţială. In acest sens, UE joacă un rol activ pe scena 
mondială şi se află în dialog cu partenerii şi cu principalii actori. Conferinţa la nivel înalt 
privind ruta est-mediteraneeană - ruta Balcanilor de Vest, desfăşurată la Luxemburg, la 
8 octombrie 2015, Reuniunea liderilor consacrată rutei Balcanilor de Vest din 25 octombrie 
2015, summitul, desfăşurat la Valletta între 11 şi 12 noiembrie 2015, cu participarea 
partenerilor noştri africani, şi summitul UE-Turcia din 29 noiembrie 2015 au oferit, fiecare 
în parte, platforme utile de intensificare a cooperării în materie de migratie. în paralel, UE 
continuă să depună eforturi diplomatice pentru a relansa convorbirile menite să faciliteze o 
tranziţie politică şi o soluţionare durabilă pe cale paşnică a crizei din Siria. In acest sens, 
merită menţionate în special recentele convorbiri de la Viena. 

Comisia are plăcerea să informeze Camera Deputaţilor că Fondul fiduciar regional al UE ca 
răspuns la criza siriană a adoptat recent un pachet de programe în valoare totală de 350 de 
milioane EUR. Aceste măsuri vor oferi unui număr de până la 1,5 milioane de refugiaţi şi 
comunităţilor-gazdă suprasolicitate din Liban, Turcia, Iordania şi Irak un ajutor care este 
necesar de urgenţă. In paralel, UE continuă să sprijine angajamentul asumat pe termen lung 
de organizaţiile internaţionale şi de agenţiile ONU şi să colaboreze îndeaproape cu acestea. 

în ceea ce priveşte reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, Comisia va 
continua să monitorizeze situaţia îndeaproape şi consideră că punerea în aplicare pe deplin a 
acţiunilor prioritare va permite revenirea rapidă, în următoarele luni, la un sistem Schengen 
pe deplin funcţional. 

Comisia îşi exprimă aprecierea faţă de sprijinul acordat în mod constant de Camera 
Deputaţilor în favoarea unui răspuns european coordonat la criza refugiaţilor şi aşteaptă cu 
interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Federica Mogherini 
Inalt Reprezentant/Vicepreşedinte 

Frans Timmermans 
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