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L’exercice du droit a la liberté de circulation conditionne le processus de, igration de la population par deux 
modalités: la migration légale e  la migration illégale. L’immigration légale est régléméntée par une série d’actes 
nor,ativfs européens. Pour combattre le trafic de personnes,  l’Union Européenne a négocié et a conclu avec les pays 
d’origine et de transit des accords de réadmission pour retourner les migrants non – réglementaires. 

Exercitarea dreptului la libertatea de circulaţie  condiţionează procesul de migraţie a populaţiei prin două 
modalităţi: migraţia legală şi migraţia ilegală. Imigrarea legală este reglementată de o serie de acte normative 
europene.  Pentru combaterea traficului de persoane, Uniunea Europeană a negociat şi a încheiat cu ţările de origine 
şi de tranzit acorduri de readmisie pentru returnarea migranţilor neregulamentari. 
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Introducere. Dreptul la libera circulaţie, politica comună de vize, dreptul de azil şi imigrarea au fost 
accentuate odată cu promovarea principiului prioritar de realizare a unei unităţi europene. Această idee a 
plecat de la două premise de bază, care, în prezent, determină sfera de activitate a instituţiilor UE: 
respectarea drepturilor omului potrivit cadrului juridic general şi a principiilor statului de drept. 

Libertatea de circulaţie reflectă modul în care persoanele încadrate în cadrul unei comunităţi urmăresc să 
circule liber fără nici un fel de restricţii. Circulaţia oferă posibilitatea cetăţenilor statelor membre ale UE, dar şi 
resortisanţilor din alte state să se ataşeze la valorile europene, oferindu-le toate condiţiile în care mai multe naţiuni 
pot să conveţuiască în virtutea unor reguli şi instituţii comune pentru care şi-au dat consimţământul liber. 

O atenţie sporită în cadrul aplicării dreptului la libera circulaţie a persoanelor se acordă cetăţeniei 
europene, care a fost instituită prin Tratatul de la Maastricht. Dobândirea cetăţeniei europene a condiţionat 
procesul de extindere a Uniunii Europene. Astfel, orice persoană care deţine cetăţenia unui stat membru, 
automat devine cetăţean al UE. Prin dobândirea cetăţeniei europene, drepturile individuale ale persoanelor au 
fost consolidate, în special, dreptul la libera circulaţie. 

Rezultate şi discuţii. Tratatul de la Amsterdam, prin implementarea politicii în domeniul de vize, 
circulaţie şi azil, a urmărit suprimarea obstacolelor în calea liberei circulaţii şi întărirea mijloacelor care sunt 
utilizate în scopul asigurării cetăţenilor. Astfel, Curtea de Justiţie a UE obţine dreptul de a gestiona eficient 
instrumentele juridice care sunt aplicate în: politica vizelor, condiţiile de acordare a permiselor de şedere a 
imigranţilor, procedurile de azil şi regulile de cooperare juridică civilă. 

Exercitarea dreptului la libertatea de circulaţie condiţionează procesul de migraţie a populaţiei prin 
două modalităţi: migraţia legală şi migraţia ilegală. Imigrarea legală este reglementată de o serie de acte 
normative, precum: 

1. Rezoluţia Consiliului Europei, din 30 noiembrie 1994, cu privire la limitarea admisiei cetăţenilor
statelor-terţe pe teritoriul statelor membre în scopul desfăşurării de activităţi pe cont propriu;

2. Rezoluţia Consiliului Europei, din 20 iunie 1994, cu privire la limitarea admisiei cetăţenilor
statelor-terţe pe teritoriul statelor membre pentru angajare în muncă;

3. Directiva Consiliului 2003/86/EC, din 22 septembrie 2003, cu privire la dreptul la reîntregirea
familiei;

4. Directiva Consiliului 2004/114/EC, din 13 decembrie 2004, cu privire la condiţiile de admisie a
cetăţenilor statelor-terţe în scop de studii, schimb de elevi, pregătire neremunerată sau voluntariat;

5. Directiva Consiliului 2005/71/EC, din 12 octombrie 2005, cu privire la procedura de admisie a
cetăţenilor statelor-terţe pentru cercetare ştiinţifică;

6. Directiva Consiliului 2009/50/EC privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din
ţările-terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate;

7. Directiva Consiliului 2014/36/UE, din februarie 2014, privind condiţiile de intrare şi de şedere
pentru resortisanţii ţărilor-terţe, care doresc să ocupe un loc de muncă sezonier.

Conform articolului 77 din Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană dezvoltă o politică care 
urmăreşte: 

− să asigure absenţa oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent de 
cetăţenie; 
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− să asigure controlul persoanelor şi supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe; 
− să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe. 
 

Tratatul de la Lisabona a introdus procedura de codecizie şi votul cu majoritate calificată în materie de 
migraţie legală, precum şi un nou temei juridic pentru promovarea măsurilor de integrare. În prezent, 
procedura legislativă ordinară se aplică atât politicilor în domeniul imigraţiei neregulamentare, cât şi celor 
din domeniul imigraţiei legale, acordând Parlamentului European statut de colegiuitor în acest domeniu, în 
condiţii de egalitate cu Consiliul. Este important de menţionat că, în cazul unui aflux brusc de resortisanţi ai 
unor ţări-terţe, măsurile provizorii sunt adoptate doar de Consiliu, după consultarea Parlamentului European 
(art. 78 din TFUE). 

Tratatul de la Lisabona precizează, de asemenea, şi faptul că Uniunea Europeană partajează compe-
tenţele în acest domeniu cu statele-membre, în special în ceea ce priveşte numărul migraţilor, cărora li se 
acordă dreptul de a intra pe teritoriul unui stat membru în căutarea unui loc de muncă (art. 79 din TFUE). În 
prezent, Curtea de Justiţie a UE deţine competenţe depline în domeniul imigraţiei şi al azilului. 

Uniunea Europeană are competenţa de a stabili condiţiile de intrare şi de şedere pentru resortisanţii 
ţărilor-terţe care intră şi îşi stabilesc  reşedinţa, în mod legal, pe teritoriul unui stat membru, inclusiv în 
scopul reîntregirii familiei. 

Uniunea Europeană poate oferi stimulente şi veni în sprijinul acţiunilor întreprinse de statele membre 
pentru promovarea integrării resortisanţilor ţărilor-terţe aflaţi în situaţie de şedere legală pe teritoriul lor. 

„Abordarea globală în materie de migraţie şi mobilitate”, adoptată de Comisia Europeană în 2011, 
fixează un cadru general pentru relaţiile Uniunii Europene cu ţările-terţe în materie de migraţie. Această 
abordare se bazează pe patru piloni: imigraţia legală şi mobilitatea, migraţia ilegală şi traficul de persoane, 
protecţia internaţională şi politica de azil, precum şi maximizarea impactului migraţiei şi al mobilităţii asupra 
dezvoltării. Drepturile fundamentale ale migranţilor reprezintă un aspect transversal în cadrul acestei 
abordări. 

Abordarea globală pune accentul pe dialogul regional şi bilateral dintre ţările de origine, de tranzit şi 
de destinaţie. Unul dintre principalele instrumente ale abordării globale îl constituie posibilitatea de a încheia 
parteneriate pentru mobilitate cu ţările-terţe. Astfel de parteneriate includ nu numai acorduri de readmise, dar 
şi un întreg set de măsuri, de la ajutorul pentru dezvoltare până la facilitarea temporară a vizelor de admitere, 
inclusiv măsuri privind migraţia circulară şi combaterea migraţiei neregulamentare. 

În martie 2014, Comisia Europeană a publicat o comunicare intitulată „ O Europă deschisă şi sigură: 
transformarea obiectivelor în realitate”, în care şi-a prezentat viitorul program în materie de afaceri interne. 

În conformitate cu articolul 68 din TFUE, Consiliul European a definit, în concluziile sale din 26 şi 27 
iunie 2014, orientările strategice ale planificării legislative şi operaţionale în cadrul spaţiului de libertate, 
securitate şi justiţie pentru perioada 2014-2020. Aceste orientări prevăd  punerea în aplicare şi consolidarea 
instrumentelor juridice şi a măsurilor existente. Ele pun în evidenţă necesitatea de a elabora o abordare 
globală a migraţiei, utilizând, în mod optim, migraţia legală, oferind protecţie celor care au nevoie, luptând 
contra migraţiei neregulamentare şi gestionând frontierele cu eficacitate. 

Uniunea Europeană a adoptat două acte legislative importante în domeniul combaterii migraţiei nere-
gulamentare: 

1. Directiva privind returnarea (2008/115/CE) stabileşte normele şi procedurile europene comune cu 
privire la returnarea resortisanţilor ţărilor-terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. În rândul 
principalelor domenii, care necesită măsuri suplimentare se află punerea în aplicare a directivei în 
mod corespunzător, promovarea unor practici consecvente şi compatibile cu drepturile funda-
mentale, îmbunătăţirea cooperării dintre statele membre şi sporirea rolului agenţiei Frontex. 
Asigurarea unor returnări efective constituie una din principalele sarcini ale echipelor care susţin 
autorităţile naţionale la nivelul punctelor de acces în Italia şi în Grecia. La 9 septembrie 2015, 
Comisia Europeană a publicat un plan de acţiune al Uniunii Europene privind returnarea, care a 
fost aprobat de Consiliu în luna octombrie[3]. 

2. Directiva 2009/52/CE specifică sancţiunile şi măsurile care trebuie aplicate de statele membre ale 
UE la adresa angajatorilor care încalcă interdicţia de a angaja resortisanţi ai unor ţări-terţe aflaţi în 
situaţia de şedere ilegală. Primul raport privind punerea în aplicare a acestei directive a fost 
prezentat la 22 mai 2014 [ 2]. 

Pentru combaterea traficului de persoane, Uniunea Europeană a negociat şi a încheiat cu ţările de 
origine şi de tranzit acorduri de readmisie pentru returnarea migranţilor neregulamentari. Astfel de acorduri, 
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care includ angajamente reciproce de cooperare, au fost încheiate cu următoarele ţări-terţe: Albania, Bosnia 
şi Herţegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia, 
Azerbaidjan, Pakistan, Sri Lanka, Hong Kong, Macao şi Capul Verde. În februarie 2014, Parlamentul 
European a aprobat încheierea unui acord de readmisie cu Turcia, care a fost semnat la 16 decembrie 2014. 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European s-a implicat în mod activ 
în adoptarea unei noi legislaţii în materie de imigrare. Astfel, el a jucat un  rol esenţial în elaborarea şi 
adoptarea Directivei privind returnarea şi a Directivei privind permisul unic de şedere. 

În legătură cu creşterea afluxului de migraţi pe coastele mediteraneene ale Uniunii Europene şi cu 
multiplicarea naufragiilor, Parlamentul European a adoptat, la 17 decembrie 2014, o rezoluţie referitoare la 
situaţia din Mediterană şi la necesitatea unei abordări globale a migraţiei de către Uniunea Europeană [4]. 

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a publicat Agenda europeană privind migraţia, exprimându-şi 
astfel intenţia de a plasa imigraţia în centrul priorităţilor sale. Această Agendă propune măsuri imediate 
pentru a face faţă situaţiei de criză din Mediterană, pentru a salva vieţile migranţilor şi pentru a intensifica 
acţiunea Uniunii Europene în domeniul migraţiei. 

În concluzie, menţionăm următoarele: 
1. Politica europeană în materie de migraţie reprezintă un obiectiv primordial pentru Uniunea

Europeană.
2. Scopul politicii comune de imigrare a Uniunii Europene constă în asigurarea gestionării eficiente

a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanţilor ţărilor-terţe aflaţi în situaţie de
şedere legală în statele membre, precum şi prevenirea imigrării ilegale şi a traficului de persoane
şi combaterea susţinută a acestora.

3. Lupta contra migraţiei ilegale poate fi realizată prin securizarea frontierelor externe şi crearea
unui sistem general şi complet automatizat de intrare-ieşire, care să faciliteze verificarea statutului
cetăţenilor statelor-terţe la intrarea sau ieşirea de pe teritoriul Uniunii Europene.

4. Pentru un management eficient al fluxurilor migratorii, este necesară o mai bună cooperare cu statele
care nu sunt membre ale UE în toate domeniile, inclusiv returnarea şi readmisia migranţilor.

Bibliografie: 
1. GÂLEA Ion, Tratatele Uniunii Europene, Bucureşti,  Editura C.H.Beck, 2012
2. Directiva 2009/52/CE
3. Directiva privind returnarea (2008/115/CE
4. Directiva Consiliului 2014/36/UE din februarie 2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere.

180 


