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Interne); Federica MOGHERINI (Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 

securitate) 

2. Denumire document: Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul European şi 

Consiliu – Migraţia pe ruta central-mediteraneeană. Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de 

vieţi omeneşti 

3. Date de identificare: JOIN(2017)4 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluţii viitoare: 

- Parlamentul European: dezbateri – 1 februarie 2017, cf. 2017/2547(RSP); etapă pregătitoare; 

comisia sesizată pentru raport – Comisia pentru afaceri externe (AFET) – cf. fişa în „OEIL”; 

- Consiliul UE: JAI; structură competentă – Grupul de lucru la nivel înalt pentru azil si migraţie 

(HLWG - High Level Working Group on Asylum and Migration); 

- Consiliul European: comunicarea a fost dezbătută cu ocazia reuniunii (informale) de la Valletta 

(Malta) - 3 februarie 2017, dar şi la reuniunea din 9-10 martie 2017 (pct. 3.1 infra); 

6. Alte informaţii: comunicarea este însoţită de o anexă – intitulată „Acţiunile-cheie recomandate a 

fi aprobate de către şefii de stat sau de guvern în cadrul summitului din Malta din 3 februarie 2017” 

 

1. Context general 

● Comunicarea vizează măsuri de gestionare a fluxurilor necontrolate de migraţie neregulamentară 

(ilegală) pe ruta central-mediteraneeană, prin reducerea numărului de traversări şi salvarea de vieţi 

omeneşti pe mare, având în vedere că, în 2016, ruta central-mediteraneeană a fost principala rută de 

sosire în Europa pentru acele fluxuri. 

În timp ce pe ruta est-mediteraneeană, în 2015 s-a atins cel mai mare nivel al cazurilor detectate de 

trecere ilegală a frontierelor (885 000), ulterior semnării Declaraţiei UE-Turcia (18 martie 2016) – 

comunicatul de presă nr. 144/16
1
 – s-a produs o reducere semnificativă a migraţiei

2
.
3
 

                                                 
1
 La 28 februarie 2017, Tribunalul Uniunii Europene a stabilit că declaraţia nu constituie act al Uniunii Europene, ci al 

statelor membre, astfel că instanţele Uniunii nu îi pot controla legalitatea – ordonanţele în cauzele T-192/16, T-193/16 şi, 

respectiv, T-257/16, NF, NG, NM/Consiliul European – cf. comunicatul de presă al CJUE nr. 19/17. 
2
 Pentru cifre etc. cf. şi site-ul Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă. 

3
 În privinţa aşa-numitei „rute balcanice”, cu ocazia unei conferinţe organizate la Viena la 8 februarie 2017 a fost 

adoptată o declaraţie intitulată „Să gestionăm împreună încercările ridicate de migraţie” (Managing Migration 

Challenges Together) – de miniştrii de interne şi de cei ai apărării din Ungaria, Republica Cehă, Austria, România, 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/JOIN_2017_4_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170201+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&language=EN#creitem14
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2547(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2017)0004&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/JOIN_2017_4_RO_DOCUMENTDETRAVAIL2_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170019ro.pdf
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/central-mediterranean-route/
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/1966.pdf
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● Premisa comunicării este aceea a improbabilităţii dispariţiei în viitorul apropiat a factorilor care 

motivează migraţia din nordul Africii (în special prin Libia) – instabilitatea din Libia, conflictele 

violente şi situaţia economică din Africa Subsahariană –, fiind aşteptată creşterea presiunii suportate 

de cele mai afectate state membre ale Uniunii, anume Italia şi Malta. 

● Comunicarea arată că, în 2016, peste 181 000 de migranţi în situaţie neregulamentară au fost 

detectaţi pe ruta central-mediteraneeană, marea lor majoritate ajungând în Italia, stat în care s-a 

raportat o creştere cu 18 % a numărului de sosiri, faţă de 2015. Libia a fost principala ţară de plecare 

pentru aproape 90 % dintre migranţi, fiind urmată de Egipt (7 %), Turcia (1,9 %), Algeria (0,6 %) şi 

Tunisia (0,5 %)
4
.  

● O scrisoare recentă (2 martie 2017) a preşedintelui Comisiei Europene către preşedintele 

Consiliului European, care prezintă măsuri promovate în materia migraţiei, încadrează agenda privind 

gestionarea migraţiei pe ruta central-mediteraneeană – astfel convenită cu ocazia declaraţiei de la 

Malta (a membrilor Consiliului European) din februarie 2017 (pct. 3.1. infra); se subliniază 

importanţa noului cadru de parteneriat privind migraţia [COM(2016)385, 7 iunie 2016]
5
 şi a 

acţiunilor imediate de oprire a acţiunilor traficanţilor de migranţi din Libia pentru reducerea 

numărului de sosiri şi de decese produse în Marea Mediterană. 

● Comisia Europeană, dar şi Consiliul European consideră că astfel de măsuri trebuie însoţite de o 

politică de returnare viabilă a resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere neregulamentară pe 

teritoriul Uniunii. 

În această privinţă, scrisoarea din 2 martie 2017 a preşedintelui Comisiei Europene prezintă şi 

măsurile convenite în materia returnării – un plan de acţiune reînnoit [COM(2017)200], însoţit de o 

nouă recomandare [C(2017)1600]. 

 

2. Prezentarea comunicării 

● Comunicarea identifică acţiuni-cheie, cu impact direct, şi se concentrează asupra unor acţiuni pe 

termen scurt, vizând diferitele etape de-a lungul rutei central-mediteraneene. Acţiunile fac parte dintr-

o strategie mai amplă, care se axează în mod deosebit pe ruta prin Libia, dar care ţine seama şi de 

contextul regional mai general (în special Tunisia, Egipt şi Algeria), cu scopul prevenirii unei 

deplasări a rutei şi evitării oricăror consecinţe negative pentru ţările vecine. Se ţine seama şi de 

importanţa implicării autorităţilor locale libiene şi a cooperării strânse cu organizaţii internaţionale, 

precum Organizaţia Internaţională pentru Migraţie („OIM”) şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite 

pentru Refugiaţi („UNHCR”). 

● Comunicarea identifică şase domenii de acţiune, care enumeră măsuri concrete, după cum 

urmează: 

i) reducerea numărului de traversări, salvarea de vieţi omeneşti pe mare 

- asigurarea finanţării pentru programele de formare destinate pazei de coastă libiene, prin 

suplimentarea imediată cu 1 milion euro a fondurilor pentru programul „Seahorse”
6
, precum şi prin 

                                                                                                                                                                     
Bulgaria, Grecia, alături de ţările din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Serbia), şi de Croaţia, 

Polonia, Slovacia, Slovenia. 
4
 A se vedea şi Analiza de risc pentru anul 2017 („Risk Analysis for 2017”) a Agenţiei Europene pentru Poliţia de 

Frontieră şi Garda de Coastă, februarie 2017 (pe site-ul organizaţiei „Statewatch”). 
5
 Cel mai recent raport – al treilea – privind stadiul punerii în aplicare a acestei iniţiative datează din 2 martie 2017 - 

COM(2017)205; a se vedea, de asemenea, şi răspunsul din 10 martie 2017 al Comisiei Europene la opinia Camerei 

Deputaţilor privind comunicarea din iunie 2016: C(2017)1591. 
6
 Comunicarea arată că la reţea participă Italia, Malta, Grecia, Cipru, Franţa, Spania şi Portugalia, prin punerea 

centrelor naţionale Eurosur în legătură, în scopul supravegherii frontierei, astfel încât, împreună cu paza de coastă 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/cwt/files/letter_on_1st_march_migration_package_.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_385_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/cwt/files/letter_on_1st_march_migration_package_.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_200_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/C_2017_1600_RO_ACTE_f.pdf
http://statewatch.org/news/2017/feb/eu-frontex-annual-risk-analysis-2017.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_205_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/C_2017_1591_RO_ACTE_f.pdf
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grantul de 2,2 milioane euro în cadrul Programului regional pentru dezvoltare şi protecţie în Africa de 

Nord; 

- asigurarea acoperirii nevoilor de formare, prin surse de finanţare durabilă, într-un mod 

complementar în viitor; 

- acordarea de asistenţă autorităţilor libiene pentru instituirea unui centru de coordonare a 

operaţiunilor de salvare pe mare şi pentru îmbunătăţirea cooperării operaţionale cu statele membre;  

- sprijinirea furnizării de active de patrulare suplimentare către paza de coastă libiană şi asigurarea 

întreţinerii lor;  

ii) intensificarea luptei împotriva celor care introduc ilegal migranţi şi a traficanţilor de persoane 

- asigurarea faptului că Reţeaua mediteraneeană „Seahorse” este operaţională până în primăvara 

anului 2017, permiţând intensificarea schimbului de informaţii şi coordonării operaţionale dintre paza 

de coastă libiană şi statele membre participante; 

- încurajarea participării Tunisiei, Algeriei şi Egiptului la Reţeaua mediteraneeană „Seahorse”; 

- identificarea mijloacelor la care recurg persoanele care introduc ilegal migranţi prin punerea în 

comun a informaţiilor între statele membre, EUNAVFOR MED operaţia „Sophia”, Agenţia 

Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, Europol, Interpol şi alţi parteneri din 

regiune, în special prin utilizarea serviciilor Eurosur. 

iii) protecţia migranţilor, returnarea voluntară asistată şi relocarea  

- colaborarea cu autorităţile libiene, pentru îmbunătăţirea condiţiilor din centrele pentru migranţi, 

acordând o atenţie specială persoanelor vulnerabile şi minorilor; intensificarea cooperării cu OIM; 

- intensificarea activităţilor şi cooperării cu autorităţile locale din Libia în vederea promovării 

mijloacelor de subzistenţă alternative şi sprijinirii rezilienţei comunităţilor locale care găzduiesc 

migranţi; 

- sprijinirea autorităţilor libiene în eforturile lor de consolidare a capacităţii în materie de gestionare a 

migraţiei; 

- sprijinirea, în cooperare cu autorităţile libiene, a organizaţiilor internaţionale, precum UNHCR, în 

abordarea situaţiei persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională, inclusiv a posibilităţii de 

relocare; 

- sprijinirea OIM în eforturile de îmbunătăţire a situaţiei migranţilor din Libia şi de punere în aplicare 

a unui proiect privind returnarea voluntară asistată din Libia, având în vedere extinderea ulterioară a 

proiectului dincolo de obiectivul iniţial de 5 000 de migranţi. 

iv) gestionarea fluxurilor de migranţi care traversează frontiera sudică  

- utilizarea întregii game de misiuni UE şi proiecte ale UE menite să sprijine autorităţile libiene în 

demersurile de gestionare a frontierelor şi de protecţie a migranţilor în sudul Libiei; 

- promovarea cooperării transfrontaliere, dialogului şi schimbului de informaţii dintre Libia şi vecinii 

sudici, inclusiv prin valorificarea la maxim a potenţialului Comunităţii de informaţii Africa-Frontex 

(cf. raportul pentru 2015 al „comunităţii de informaţii”);  

- pe baza cooperării existente cu Niger în temeiul Cadrului de parteneriat, luarea unor măsuri 

suplimentare care să abordeze presiunea migraţiei către nord, să combată introducerea ilegală de 

migranţi şi să promoveze returnarea voluntară asistată;  

                                                                                                                                                                     
libiană, respectivele state să se poată informa reciproc, în timp real, cu privire la eventuale incidente şi să îşi coordoneze 

activităţile de patrulare. 

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/AFIC/AFIC_report_2015.pdf
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v) intensificarea cooperării cu Egiptul, Tunisia şi Algeria – prevenirea migraţiei neregulamentare şi a 

deplasării rutelor  

- aprofundarea dialogului şi cooperării operaţionale în materie de gestionare a fluxurilor de migraţie 

cu cele trei ţări; 

- întărirea cooperării practice cu Agenţia Europeană pentru Paza de Poliţia de Frontieră şi Garda de 

Coastă, inclusiv în ceea ce priveşte returnările. 

vi) mobilizarea de fonduri pentru Africa de Nord  

- mobilizarea a 200 de milioane euro pentru proiectele din 2017 aferente componentei „Africa de 

Nord” a Fondului fiduciar al UE pentru Africa
7
, acordând prioritate proiectelor legate de migraţie 

referitoare la Libia;  

- participarea statelor membre cu cuantumuri echivalente contribuţiei UE la componenta „Africa de 

Nord” a Fondului fiduciar al UE pentru Africa. 

3. Poziţii ale instituţiilor Uniunii Europene 

3.1. Consiliul European 

● La 3 februarie 2017, cu ocazia reuniunii (informale) de la Valletta, a fost adoptată „Declaraţia 

din Malta a membrilor Consiliului European privind aspectele externe ale migraţiei: abordarea 

rutei central-mediteraneene”, fiind salutată comunicarea comună din 25 ianuarie 2017. 

A fost evocată importanţa fundamentală a eforturilor de stabilizare a Libiei, consolidarea 

capacităţilor din respectiva ţară fiind esenţială pentru obţinerea de autorităţile sale a controlului 

asupra frontierelor terestre şi maritime şi pentru combaterea activităţilor de introducere ilegală de 

persoane şi de tranzit. Pe de altă parte, a fost salutată intenţia Comisiei de a prezenta rapid, ca prim 

pas, un plan de acţiune actualizat privind returnările şi de a oferi orientări pentru returnări mai 

operaţionale din partea UE şi a statelor membre şi pentru o readmisie eficace pe baza acquis-ului 

existent
8
. 

Au fost considerate prioritare următoarele zece elemente:  

i) activităţi de formare, echipamente şi sprijin pentru autorităţile naţionale de pază de coastă libiene şi 

pentru alte agenţii relevante – prin amplificarea rapidă a programelor de formare complementare ale 

UE, atât ca intensitate, cât şi ca număr, începând cu cele deja întreprinse de operaţia SOPHIA; 

finanţarea şi planificarea lor trebuie să fie durabile şi previzibile, inclusiv prin intermediul Reţelei 

mediteraneene „Seahorse”;  

ii) eforturi suplimentare pentru subminarea modului de operare al persoanelor care introduc ilegal 

migranţi, prin intermediul unor acţiuni operaţionale sporite, în cadrul unei abordări integrate care să 

implice Libia şi alte ţări de pe rută, precum şi partenerii internaţionali relevanţi, statele membre 

angajate, misiunile şi operaţiunile PSAC, Europol şi poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel 

european; 

iii) sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale în Libia, acolo unde este posibil, în special în zonele de 

coastă şi la frontierele terestre libiene de pe rutele migraţiei, pentru a îmbunătăţi situaţia lor 

socioeconomică şi „rezilienţa” lor;  

                                                 
7
 Constituit oficial cu ocazia reuniunii de la Valletta privind migraţia (11-12 noiembrie 2015); pentru detalii, a se vedea 

site-ul Comisiei Europene. 
8
 Acest lucru s-a produs la începutul lunii martie a.c., prin planul de acţiune reînnoit [COM(2017)200] şi prin noua 

recomandare [C(2017)1600]. 

http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_200_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/C_2017_1600_RO_ACTE_f.pdf
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iv) urmărirea asigurării unor capacităţi şi condiţii adecvate de primire pentru migranţi în Libia, în 

colaborare cu UNHCR şi OIM;  

v) sprijinirea OIM în intensificarea în mod semnificativ a activităţilor de returnare voluntară asistată; 

vi) intensificarea campaniilor de informare şi sensibilizare adresate migranţilor în Libia şi în ţările de 

origine şi tranzit, în cooperare cu actorii locali şi cu organizaţiile internaţionale, în special pentru a 

contracara modul de operare al persoanelor care introduc ilegal migranţi;  

vii) contribuţia la reducerea presiunii exercitate asupra frontierelor terestre ale Libiei, colaborând atât 

cu autorităţile libiene, cât şi cu toate ţările vecine Libiei, inclusiv prin sprijinirea proiectelor menite să 

consolideze capacitatea de gestionare a frontierelor proprii; 

viii) monitorizarea rutelor alternative şi a posibilei deturnări a activităţilor persoanelor care introduc 

ilegal migranţi, prin eforturi de cooperare cu vecinii Libiei şi cu ţările care fac obiectul cadrului de 

parteneriat, cu sprijinul statelor membre şi al tuturor agenţiilor relevante ale UE şi prin 

disponibilizarea tuturor instrumentelor de supraveghere necesare; 

xi) continuarea sprijinului pentru eforturile şi iniţiativele fiecărui stat membru direct implicat în Libia; 

a fost anunţată susţinerea pentru punerea în aplicare de Italia a memorandumului de înţelegere 

semnat la 2 februarie 2017 de autorităţile italiene şi de preşedintele consiliului prezidenţial, al-

Serraj
9
; 

x) aprofundarea dialogului şi cooperării în materie de migraţie cu toate ţările vecine Libiei - pentru 

prevenirea plecărilor şi gestionarea returnărilor. 

● La reuniunea din 9-10 martie 2017 a Consiliului European (cf. „concluziile preşedintelui 

Consiliului European”) s-a luat act de progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor 

convenite cu ocazia reuniunii din 3 februarie 2017, reafirmându-se hotărârea de a obţine rezultate. 

Consiliul UE a fost invitat să examineze cu rapiditate comunicarea Comisiei privind un plan de 

acţiune reînnoit în materie de returnare, şi să continue lucrările cu privire la acordurile de 

readmisie ale UE cu ţările terţe. 

● Consiliul European urmează să analizeze evoluţiile în domeniu cu ocazia reuniunii din luna iunie 

2017 (22-23 iunie). 

 

3.2. Consiliul Uniunii Europene 

● Preşedinţia malteză a Consiliului UE şi-a anunţat intenţia (cf. program) de a acorda importanţă 

deosebită chestiunilor aferente migraţiei ilegale, dar şi dimensiunii externe a imigraţiei şi azilului, în 

cadrul „Abordării globale privind migraţia şi mobilitatea” (AGMM)
10

. 

● La reuniunea sa din 2 martie 2017, Grupul de lucru la nivel înalt pentru azil si migraţie (grup de 

pregătire al Consiliului UE) (doc. CM 1660/17) a abordat următoarele aspecte
11

: 1. cadrul de 

parteneriat privind migraţia; 2. urmărirea evoluţiilor subsecvente summit-ului de la Valletta; 3. 

procesul de la Budapesta; 4. punerea în aplicare a abordării globale privind migraţia şi mobilitatea; 5. 

urmărirea evoluţiilor subsecvente summit-ului ONU privind marile deplasări de refugiaţi şi migranţi 

(New York, 19 septembrie 2016)
12

; 6. declaraţia de la Malta. 

● La 6 februarie 2017, Consiliul (Afaceri Externe) a adoptat concluzii privind Libia (doc. nr. 

5321/17), în care, subliniind importanţa eforturilor de stabilizare ale ţării în cauză, a reafirmat – în 

                                                 
9
 Pentru detalii a se vedea site-ul organizaţiei „Statewatch”. 

10
 Instituită prin comunicarea COM(2011)743 din 18 noiembrie 2011; cf. pagina Comisiei Europene. 

11
 A se vedea site-ul organizaţiei „Statewatch” pentru reuniuni anterioare ale acestui grup de lucru. 

12
 A se vedea http://refugeesmigrants.un.org/summit, dar şi declaraţia summit-ului în limba engleză sau în franceză. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/09-conclusion-pec/
https://www.eu2017.mt/en/Documents/NationalProgramme_EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1660-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5321-2017-INIT/ro/pdf
http://www.statewatch.org/news/2017/feb/italy-libya-mou.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_743_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration_en
http://www.statewatch.org/news/2016/dec/eu-hlwg-gamm.htm
http://refugeesmigrants.un.org/summit
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1&referer=http://refugeesmigrants.un.org/declaration&Lang=F


 6 

conformitate cu declaraţia de la Malta (3-4 februarie) şi cu comunicarea comună din 25 ianuarie a.c. – 

necesitatea stăvilirii fluxurilor de migraţie neregulamentară de pe ruta central-mediteraneeană şi a 

subminării modului de acţiune al persoanelor care introduc ilegal migranţi şi al traficanţilor de 

persoane; recunoscând necesitatea asumării responsabilităţii de către Libia în privinţa contribuţiei la 

abordarea acelor fluxuri şi la salvarea de vieţi omeneşti, se anunţa continuarea de UE a acţiunilor prin 

diferite activităţi complementare şi coordonate în contextul Reţelei mediteraneene „Seahorse”, al 

Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă şi al PSAC, în conformitate cu 

dreptul internaţional. Urmează a se aborda în continuare cu întâietate furnizarea de activităţi de 

formare, de echipamente etc. – pentru paza de coastă şi forţele navale libiene etc. EUNAVFOR MED 

operaţia SOPHIA va continua să se concentreze pe subminarea modului de acţiune al reţelelor de 

persoane care introduc ilegal migranţi şi de traficanţi de persoane, iar EUBAM va continua să 

colaboreze cu autorităţile libiene şi să le ofere asistenţă în vederea unei posibile misiuni civile 

viitoare, de îndată ce condiţiile o vor permite, în domeniul poliţiei, al statului de drept şi al gestionării 

frontierelor. Se reafirma şi hotărârea de a contribui la reducerea presiunii asupra frontierelor terestre 

ale Libiei. Concluziile mau arătau că pachetul de măsuri în domeniul cooperării se va ridica la 120 de 

milioane de euro, urmând a viza societatea civilă, guvernanţa, sănătatea, educaţia şi tineretul, 

migraţia, securitatea şi medierea. 

 

3.3. Parlamentul European 

● La 22 februarie 2017, Comisia pentru afaceri externe (AFET) şi Comisia pentru dezvoltare 

(DEVE) au adoptat un raport comun referitor la abordarea deplasărilor refugiaţilor şi migranţilor: 

rolul acţiunii externe a UE (2015/2342(INI)), raport care ar urma să fie dezbătut (şi adoptat) în plenul 

Parlamentului la 4 aprilie 2017. Punctul de pornire a fost comunicarea comună – „Identificarea de 

soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE” – JOIN(2015)40. 

Cu accent particular asupra situaţiei migraţiei pe ruta central-mediteraneeană, propunerea de 

rezoluţie susţine, în privinţa noului cadru de parteneriat cu ţările terţe, abordarea bidimensională, care 

include, atât obiective pe termen scurt (salvarea de vieţi pe Marea Mediterană şi creşterea ratei de 

returnare în ţările de origine şi de tranzit), cât şi pe termen lung (abordarea cauzelor profunde ale 

migraţiei neregulamentare şi strămutării forţate, prin întărirea sprijinului UE acordat ţărilor terţe 

pentru consolidarea capacităţilor şi ameliorarea situaţiei lor politice, sociale şi economice); noile 

cadre de parteneriat nu ar trebui totuşi să devină singurul pilon al acţiunii UE privind migraţia, ci ar 

trebui pus accent şi pe dezvoltarea economiilor locale, calificarea şi mobilitatea regională şi pe 

niveluri mai ridicate de protecţie în ţările de tranzit şi de origine. Este susţinută o abordare 

complementară între returnare şi migraţia legală (cf. par. 48 şi 49). 
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