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Criza ce a început în anul 2015 a scos la iveală un sistem european de migraţie deficitar. 
Organele de conducere ale Uniunii Europene nu au prevăzut un asemenea eveniment, fiind 
puse în postura de a reacţiona la realitatea evenimentelor în desfăşurare. În acest context, 
crearea unui sistem de cote obligatorii de solicitanţi de azil, intensificarea securităţii la 
graniţele interne şi externe, precum şi managementul controlului imigranţilor cu statut ilegal 
reprezintă câteva dintre răspunsurile Alianţei Nord-Atlantice la acest fenomen.

Cuvinte-cheie: criză, refugiaţi, migraţie, crima organizată transfrontalieră, imigranţi.
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INTRODUCERE
Migraţia este unul dintre cele mai vechi fenomene înregistrate în istoria omenirii. 

De-a lungul timpului, aceasta s-a manifestat cu o intensitate diferită şi a dezvoltat 
noi forme, însă iată că, acum, în prima parte a secolului XXI, se pare că aceasta a 
atins cel mai înalt prag de după finalul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Motivele oamenilor care au ales să migreze dintr-un loc în altul sunt diverse, 
însă o scurtă privire în istoria fenomenului dezvăluie faptul că principalul imbold 
îl constituie existenţa unor împrejurări sau circumstanţe care deteriorează 
agravant condiţiile de trai şi în care vicisitudinile vieţii sunt puternic amplificate.  
Dorinţa omului de a-şi satisface una dintre nevoile primare, şi anume securitatea 
personală, reprezintă vectorul central în jurul deciziei care a condus omenirea la 
părăsirea meleagurilor natale şi deplasarea către locuri în care standardele ridicate 
de viaţă au creat impresia că pot fi atinse cu mult mai multă uşurinţă decât în 
locaţiile iniţiale.

Iată că, odată cu trecerea timpului, cu o imagine mult mai clară asupra frontierelor 
popoarelor de pe glob şi cu apariţia unor cadre legislative amplu detaliate – toate 
acestea pe fondul aceleiaşi dorinţe umane de a obţine securitatea personală (dar nu 
numai) şi al aceloraşi conjuncturi care impiedică acest fapt –, fenomenul migraţiei a 
dezvoltat o nouă conotaţie, şi anume migraţia ilegală. Migraţia ilegală reprezintă un 
mod de materializare a criminalităţii organizate care are repercusiuni ce se răsfrâng 
asupra securităţii, economiei şi situaţiei sociale a ţărilor tranzitate de către migranţi 
sau refugiaţi, precum şi asupra statelor ce fac obiectul destinaţiei finale.

În vederea înţelegerii aprofundate a fenomenului migraţionist, este necesară 
consemnarea a doi termeni cheie: „migrant” şi „refugiat”.

Migrantul, în accepţiunea ONU, este reprezentat de către persoana care, pe 
parcursul a minimum 12 luni, a avut domiciliul într-o ţară alta decât cea natală, 
neţinând cont de cauzele şi mijloacele utilizate pentru aceasta1. De cele mai multe 
ori, motivaţiile persoanelor care migrează sunt obţinerea unor condiţii de trai şi de 
educaţie superioare celor avute la dispoziţie. Condiţia legalităţii împarte migranţii 
în două categorii: cu statut legal (individul care obţine accesul pe teritoriul altei ţări 
şi care rămâne în continuare în statul respectiv, respectând regulile admiterii sale);  

1 David Bartram, Maritsa V. Poros, Pierre Monforte, Key Concepts in Migration, SAGE Publications Ltd., 2014,  
pp. 4-8.
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cu statut ilegal (migrant care a trecut frontiera într-un alt stat fără a deţine statut 
legal în ţara respectivă şi încălcând criteriile de acces)2.

Un alt element ce trebuie luat în considerare este migraţia forţată. Aceasta a 
fost conturată de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie prin introducerea 
unui nou parametru – constrângerea. Acest tip se referă la persoanele ce au fost 
determinate să migreze de către aspecte coercitive, cum ar fi existenţa pericolelor 
la adresa vieţii, neţinând cont dacă acestea sunt sau nu naturale (foamete, dezastre 
chimice, biologice, ecologice, radiologice, nucleare, refugiaţi)3. În acest sens, se face 
trecerea de la migranţii a căror mobil este căutarea unui trai calitativ superior la cei 
care caută condiţii normale de viaţă.

Convenţia de la Geneva din 1951 se adresează statutului refugiaţilor şi defineşte 
ca refugiat orice om „(2) care, în urma unor evenimente survenite înainte  de 1 
ianuarie 1951 şi unor temeri justificate de a fi persecutată din cauza rasei, religiei, 
naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se 
află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, 
nu doreşte protecţia acestei ţări; sau care, neavând nicio cetăţenie şi găsindu-se în 
afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel de evenimente, 
nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă”4. Având ca 
factori motivatori ieşirea din focarele generatoare de conflicte armate şi pericolele 
la adresa drepturilor lor fundamentale, refugiaţii au ca deviză obţinerea condiţiilor 
unui trai liniştit.

CONTEXTUL GEOPOLITIC
Aşa cum am menţionat anterior, statele membre ale Uniunii Europene se 

confruntă, în prezent, cu cea mai mare criză a migraţiei de după anul 1945. Aceasta 
îşi găseşte predominant sursa în conflictele armate, în persecuţii şi, în general, 
în climatul de instabilitate politică şi militară din vecinătatea extinsă a spaţiului 
european.

2015 este anul în care Europa reprezintă destinaţia a peste un milion de refugiaţi  
şi imigranţi, marcând, astfel, pe neaşteptate un eveniment fără precedent. 

2 Alexandra Sarcinschi, Consideraţii teoretice în sprijinul înţelegerii provocării de securitate constituită de criza 
europeană a refugiaţilor şi migranţilor ilegali, în revista Gândirea Militară Românească, nr. 3/2018, URL: https://
gmr.mapn.ro/pages/view/80, accesat la 05.08.2019.

3 Richard Perruchoud, Jillyanne Redpath-Cross (coord.), „Forced Migration”, în International Organization for 
Migration Glossary on Migration, 2nd Edition, 2011, URL: https://www.west-info.eu/files/iom.pdf, accesat la 
03.08.2019.

4 Convenţia privind statutul refugiaţilor, din 28.07.1951 (conţinut publicat în Monitorul Oficial, nr. 148/17.07.1991, 
URL: http://www.unhcr.org/ ro/wp-content/uploads/sites/23/2016/12/1951_Convention_ROM.pdf, accesat la 
03.08.2019).
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Majoritatea acestor persoane provin din statele cu un grad sporit de instabilitate 
din regiunea Asiei, Africii şi Orientului Mijlociu. În mare parte, aceste ţări fie au fost, 
fie sunt în prezent considerate zone de conflict în care se exercită presiuni enorme 
din partea celulelor teroriste sau a grupărilor de crimă organizată. 

Concomitent cu această criză, la nivel european, se remarcă cea mai mare 
intensitate a atacurilor teroriste din ultimele două decenii, Regatul Marii Britanii 
decide părăsirea comunităţii, uneltele diplomatice reuşesc din ce în ce mai greu 
să întreţină echilibrul fragil între extinderea UE, menţinerea stabilităţii interne şi 
perpetuarea normelor sale elementare, iar executarea controalelor la majoritatea 
graniţelor interne a statelor membre ale UE aproape că suprimă temporar conceptul 
din spatele spaţiului Schengen5.

Problemele enumerate anterior şi fenomenul migraţionist se află într-o legătură 
evidentă, iar modul în care hegemonii din zona de interes, precum şi instituţiile 
sau organizaţiile abilitate şi responsabile în acest sens reacţionează constituie 
parametrii cardinali în soluţionarea acestei crize.

Fluxurile masive de imigranţi au afectat puternic echilibrul Uniunii Europene, 
astfel că, între membrii săi, au apărut numeroase tensiuni, poziţionări contradictorii 
la extreme şi chiar ameninţări cu părăsirea Alianţei, una dintre ele fiind în proces de 
materializare (a se vedea „Brexit-ul”). Atentatele în care au fost implicaţi migranţi, 
violenţele pe motiv sexual şi procesul „Brexit” sunt câteva dintre motivele ce au 
determinat reticenţa europenilor la ideea cotelor obligatorii de refugiaţi6.

În momentul de faţă, se consemnează o tendinţă descendentă faţă de anul 2015, 
când migraţia ilegală a realizat un număr record. Totuşi, o serie de fluctuaţii au 
continuat atât în anul 2018, cât şi în prima jumătate a anului 2019, aspect ce 
reliefează necesitatea unor măsuri susţinute, precum şi a unui sistem de reacţie 
care să fie capabil să se adapteze la împrejurările variabile.

La nivelul spaţiului central-mediteranean, fenomenul migraţiei ilegale rămâne 
scăzut, anul 2018 marcând, pentru statul italian, o tendinţă descendentă (cu 80% 
mai puţin) a sosirilor faţă de anul anterior, trend care a continuat şi în 2019. În ciuda 
faptului că peste 50% din migranţii anului 2018 sunt de origine libaneză, paza de 
coastă a Libiei a interceptat şi/sau salvat un număr impresionant de persoane de-a 
lungul mării (aproximativ 15.000), acestea fiind din ţări precum Eritreea, Sudan sau 
Niger. Tunisia devine, la rândul, ei un punct principal de plecare către statul italian, 
iar înspre finele anului 2018, Malta se afla pusă în faţa unui trend ascendent de sosiri 
migraţioniste. În ceea ce priveşte traseul vest-mediteranean, nu se poate afirma 

5 Dan Fifoiu, Migraţia ilegală – o privire din surse deschise, 2017, URL: https://intelligence.sri.ro/migratia-ilegala-
o-privire-din-surse-deschise/, accesat la 05.08.2019.

6 Migraţia ilegală – riscuri şi oportunităţi, 2017, URL: http://romaniasmart.ro/2017/01/03/migratia-ilegala-
riscuri-si-oportunitati/, accesat la 05.08.2019
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acelaşi lucru ca în cazul celui central. Anul 2018 a înregistrat o creştere a numărului 
de sosiri faţă de anul precedent, Spania obţinând un procentaj de 131% de intrări 
faţă de 2017, tendinţă care a continuat şi în 2019. Majoritatea persoanelor care aleg 
această rută au origine marocană, algeriană sau provin din alte state vestice din 
continentul african, precum Guinea, Coasta de Fildeş, Mali, Gambia. Similar rutei 
vestice, traseul estic consemnează în anul 2018 un trend ascendent, Grecia primind 
cu 30% mai mulţi migranţi în anul 2019. Toate aceste fluctuaţii produc presiuni 
enorme asupra insulelor Mării Egee, în special asupra graniţei terestre dintre statul 
turc şi cel grec. Frustrarea statului grec este c.u atât mai mult accentuată, cu cât 
cifra returnărilor spre Turcia este nesemnificativă, neavând impact în încercarea 
diminuării acestor presiuni şi în lupta de contracarare a grupărilor ce se ocupă cu 
migraţia ilegală. Statistica ultimelor 18 luni scoate la iveală că cetăţenii afgani sunt 
cei mai mulţi care au ales ca destinaţie aceste insule, iar în ceea ce priveşte graniţa 
dintre Grecia şi Turcia, ea a fost trecută majoritar de către migranţi turci. Pentru ruta 
ce trece dinspre statul sârb către cel bosniac, anul anterior a semnalat de patru ori 
mai multe treceri ilegale decât în cel precedent acestuia. Aferent acestui an, Bosnia 
şi Herţegovina a adnotat în jur de 24.000 de imigranţi cu statut neregulamentar, 
majoritatea utilizând această rută. Totuşi, este important de precizat faptul că, 
odată cu înlăturarea sistemului de călătorie fără viză a iranienilor de către Serbia, 
cifrele acestei rute au început să descrească7.

Privind aceste statistici, comunitatea europeană pare să se afle în faţa unor 
influenţe puternice de etnie, cultură şi religie care, din cauza discrepanţelor de 
mentalităţi, pot conduce la creşterea riscului producerii conflictelor interne în 
societate.

RISCURI ŞI PROVOCĂRI
Criza provocată de valurile de sosiri a atras după sine o serie de riscuri şi 

ameninţări pentru ţările europene. Fenomenul migraţionist este caracterizat  
de o complexitate ridicată şi de o plajă largă de variabile ce trebuie luate în calcul. 
Dintre acestea, amintim originea refugiaţilor sau imigranţilor, numărul acestora 
raportat la o anumită perioadă de timp, măsura în care ţara primitoare poate 
gestiona fluxurile mari de sosiri sau reacţia populaţiei locale la acest volum masiv 
de imigranţi.

Statele care în trecut au simpatizat sau, mai mult, au promovat pentru perioade 
lungi de timp ideea primirii de migranţi, acum prezintă cele mai mari dezechilibre 
demografice. Aceste strategii au condus, în timp, la acumularea unor ponderi 

7 Raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia, Bruxelles, 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0301, accesat la 04.08.2019.
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masive de imigranţi în aceeaşi locaţie, lucru care a determinat formarea de clivaje 
economice, sociale sau etnice între aceştia şi populaţia autohtonă. Deşi se regăsesc 
în ţara-gazdă de mai multe generaţii, adesea comunităţile importatoare nu au 
găsit soluţii prin care străinii să adopte şi să se adapteze la particularităţile locale, 
păstrându-şi simultan valorile, tradiţiile şi cultura. Nepăsarea populaţiei-gazdă şi 
reticenţa adaptării celor veniţi au generat formarea unor comunităţi diferite, iar în 
unele cazuri, s-a ajuns în situaţia în care cele două grupuri, deşi se află pe acelaşi 
spaţiu, se marginalizează unul pe celălalt, fiecare căutând să nu îşi altereze propriile 
valori şi obiceiuri cu cele ale vecinilor.

În cazul în care un număr semnificativ de imigranţi de aceeaşi origine sunt comasaţi 
în anumite comunităţi, problemele sociale pot deveni mai anevoios resimţite.  
Deşi, în prima instanţă, se formează imaginea unei integrări eficiente, în fapt, 
această comasare determină carenţe în procesul de acomodare în societatea-gazdă. 
Din dorinţa de a trăi după regulile proprii şi nu după cele ale societăţii adoptive, se 
poate trasa o paralelă la crearea unor enclave naţionale, din motive religioase sau 
etnice8.

În mod indiscutabil, în acest context, apar reproşuri şi acuze, din partea ambelor 
tabere, care uneori pot fi sub forma unor aspecte rasiste, xenofobe sau a unor 
altercaţii fizice. Toate aceste diferenţe culturale, economice, religioase, sociale vor 
crea frustrări până când limita suportabilităţii va fi atinsă. Din acel moment şi până 
la formarea organizaţiilor radicale, extremiste sau teroriste nu mai este decât un pas.

Pe acelaşi plan social, statele-gazdă se confruntă cu provocarea dată de 
promovarea concepţiilor subversive şi a ideologiilor care incită la încălcarea legilor. 
De asemenea, este posibil ca localnicii, îndeosebi cei din vecinătatea graniţelor, să 
fie atraşi în activităţi de natură infracţională, sporind astfel acţiunile specifice crimei 
organizate. Accesul facil la internet pentru orice persoană şi folosirea mediului 
informaţional ca mijloc de răspândire a propagandei extremiste creează riscul 
autoradicalizării. Intrarea în contact cu indivizi deja radicalizaţi şi/sau frustrările din 
cauza neîndeplinirii aşteptărilor de la statul-gazdă sunt factori potenţiali de aderare 
a unor migranţi la mişcări extremiste. În acelaşi timp, trebuie ţinut cont de faptul 
că, odată cu valurile de sosiri, riscul proliferării unor boli exotice contagioase este 
la cote înalte.

În plan economic, fiecare stat cheltuie o parte importantă din bugetul propriu 
pentru a asigura refugiaţilor facilităţi medicale, de cazare, hrănire şi educaţie pe 
durata de tranzit sau pe durata de integrare a acestora. Proiectele Uniunii Europene 
de diminuare a efectelor migraţiei solicită de la fiecare membru contribuţia cu sume 
importante de bani. De asemenea, trebuie luate în calcul eforturile independente  

8 Migraţia ilegală – riscuri şi oportunităţi, loc. cit.
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de sporire a măsurilor de securitate din dreptul graniţelor (spre exemplu, construirea 
gardurilor). Economia ţărilor tranzitate sau destinaţia finală sunt grevate şi de forţa 
de muncă ieftină generată de valurile de sosiri. Acest lucru are impact ascendent 
asupra ratei şomajului în rândul populaţiei locale şi stârneşte frustrări şi tensiuni 
între cele două părţi. Trebuie menţionat şi faptul că unele firme vor angaja migranţi 
fără a le asigura un cadru legal, lucru ce pagubeşte direct statul-gazdă şi care este 
posibil să conducă la încălcarea unor drepturi (programe de muncă prelungite, 
remuneraţii băneşti mai mici decât salariul minim pe economie stabilit prin lege, 
eventual şi fără asigurarea serviciilor medicale – aşa-zisa „muncă la negru”)9.

În planul securităţii, migraţia oferă şansa valorificării canalelor de migraţie ilegală 
şi acordă oportunităţi membrilor reţelelor teroriste sau simpatizanţilor ideologiilor 
radicale de a se infiltra în spaţiul european cu mult mai multă uşurinţă şi de a instiga 
la violenţe, acte teroriste sau alte acţiuni frauduloase.

Amplificarea riscului terorist reprezintă una dintre cele mai dezbătute probleme 
asociate cu migraţia, însă este una pe bună dreptate. Existenţa dovezilor privind 
implicarea unor imigranţi în realizarea unor atentate a crescut vertiginos reticenţa 
societăţii europene asupra fenomenului migraţionist, iar unele state chiar au pus în 
aplicare nivelul maxim de alertă în ceea ce priveşte terorismul.

MĂSURILE COMUNITĂŢII EUROPENE
La ultima întrunire ce a avut ca temă problematica migraţiei, în data de 28 iunie 

2018, Consiliul European a reiterat faptul că, la baza unei politici funcţionale, stă 
o abordare amplă în privinţa migraţiei, ce îmbină eficienţa controlului graniţelor 
externe UE cu intensificarea acţiunilor externe şi interne, respectând normele şi 
valorile Alianţei. Aceasta nu reprezintă o provocare la adresa unui singur stat 
membru al UE, ci se raportează la întreaga comunitatea europeană. În cadrul acestei 
întruniri, s-au implementat noi măsuri pentru a diminua migraţia ilegală şi a înlătura 
şansa izbucnirii unor noi valuri incontrolabile de imigranţi ca cea din anul 2015.

Ca urmare a aplicării direcţiilor stabilite în anul 2015 prin Agenda UE privind 
migraţia (consolidarea şi îmbunătăţirea securităţii la frontierele externe, în special 
prin îmbunătăţirea procedurilor la graniţă, precum şi salvarea vieţilor omeneşti; 
diminuarea factorilor ce conduc la migraţia ilegală, accentuând eficientizarea punerii 
în practică a politicilor de returnare şi abordarea considerentelor elementare ce stau 
la baza problematicii din statele terţe; revizuirea şi consolidarea politicii comune 
referitoare la azil şi migraţie; formularea unei noi politici în privinţa migraţiei, care 
să aibă în vedere provocările şi riscurile demografice de perspectivă ale Uniunii10), 

9 Georgiana Chirilă, Migraţia ilegală sau cum se importă riscurile de securitate, URL:https://intelligence.sri.ro/
migratia-ilegala-sau-cum-se-importa-riscurile-de-securitate/, accesat la 06.08.2019.

10 Politicile UE în domeniul migraţiei şi azilului, URL: https://www.mae.ro/node/35902, accesat la 02.08.2019.
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s-au înregistrat rezultate impresionante, cum ar fi diminuarea sosirilor pe ruta estică 
şi pe cea centrală cu 97%, respectiv cu 80%, prinderea a peste 2.000 de traficanţi 
de migranţi şi înlăturarea a peste 375 de ambarcaţiuni11, precum şi salvarea a peste 
690.000 de oameni pe mare, dintre care peste 400.000 doar în anii 2015 şi 2016.

În cazul rutei de tranzit centrale, Consiliul European a suplimentat măsurile 
convenind asupra înmulţirii acţiunilor de împiedicare a reţelelor de trafic cu 
migranţi, sprijinirii susţinute a statelor considerate în prima linie (spre exemplu, 
Italia), creşterii cooperării cu statele tranzitorii şi de origine, precum şi intensificării 
relocării voluntare.

Privitor la ruta estică, liderii europeni au pus accentul pe respectarea şi aplicarea 
Acordului UE-Turcia12, interzicerea sosirilor din Turcia şi oprirea fluxurilor. La aceeaşi 
dată, s-a aprobat acordarea celei de-a doua tranşe de bani în sprijinul refugiaţilor 
găzduiţi de Turcia. 

Concomitent, hegemonii Europei solicită eforturi susţinute în vederea asigurării 
de returnări rapide şi pentru a se împiedica crearea de rute noi.

De asemenea, s-a convenit în privinţa intensificării încercărilor de împiedicare a 
migraţiei ilegale pe ruta vestică, unde se remarcă un trend ascendent în acest sens. 
Prin aceasta se apelează atât la eforturile ţărilor membre ale UE, cât şi la cele ale 
ţărilor tranzitorii sau de origine, în mod special statul Maroc.

În privinţa oamenilor salvaţi de pe mare, s-a aprobat spre elaborare conceptul 
platformelor de debarcare regională, prin intermediul cărora s-ar putea realiza 
deosebirea certă şi rapidă dintre refugiaţi şi migranţii economici.

Membrii Consiliului European au decis de comun acord înfiinţarea de centre 
controlate, de către statele membre în mod benevol, prin intermediul cărora 
persoanele salvate de pe teritoriul UE să fie procesate eficient şi prin care să se 
realizeze distincţia sigură între migranţii aflaţi în ipostază neregulamentară, ce vor fi 
returnaţi, şi cei cărora le este necesară protecţia internaţională.

O altă măsură a vizat intensificarea cooperării cu Africa atât prin majorarea 
finanţării în direcţia dezvoltării, cât şi prin realizarea unui cadru nou, care să 
promoveze un trend ascendent în sensul investiţiile organizaţiilor private în această 
regiune. În plus, s-a adăugat pe lista bugetului alocat pe termen lung înfiinţarea 
unui instrument destinat managementului migraţiei externe.

11 UE şi criza migraţiei, 2017, URL: http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/ro/, 
accesat la 08.08.2019.

12 Acordul UE-Turcia din 2016 prevede interzicerea migraţiei ilegale pe ruta estică, precum şi combaterea 
organizaţiilor de trafic cu migranţi şi oferirea de sprijin umanitar pentru cei 2,5 milioane de sirieni refugiaţi 
în statul turc prin finanţarea cu trei miliarde de euro a diverse proiecte în beneficiul acestora (2 miliarde sunt 
acoperite din bugetul UE, iar diferenţa provine din contribuţiile membrilor).
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Mandatul Agenţiei Europene pentru Paza Frontierelor şi Garda de Coastă13 
(înfiinţată la 6 octombrie 2016) a fost extins, iar conceptele de menţinere a unui 
control efectiv al graniţelor externe şi de returnare a imigranţilor ilegali au fost 
reamintite.

În privinţa contextului intern, fiecare stat trebuie să realizeze toate demersurile 
impuse pentru împiedicarea deplasărilor secundare ale celor ce solicită azil şi să se 
formeze o cooperare eficientă între membrii Uniunii în acest scop.

Ultimele discuţii ale întrunirii de la Bruxelles din 28 iunie 2018 s-au referit la 
principiile  în ceea ce priveşte azilul şi au marcat progresele apropierii de finalizare a 
cinci din cele şapte propuneri legislative ale Comisiei Europene din Pachetul privind 
Sistemul European Comun pentru Azil, ce a fost lansat în anii 2016 şi 201714.

CONCLUZII
Continuitatea existenţei regiunilor cu un grad ridicat de instabilitate economică, 

politică şi militară, care prezintă un potenţial mare migraţionist, nivelurile de trai 
scăzute la care trăiesc populaţii mari din mai multe zone externe, corelate cu 
ingeniozitatea grupărilor criminale transfrontaliere, reprezintă parametrii cardinali 
ce susţin şi încurajează păstrarea fenomenului migraţionist ilegal la nivel înalt.

Creşterea numărului de sosiri pe teritoriul statelor europene a dus la amplificarea 
presiunilor, indiferent de planul în care au acţionat (social, demografic, cultural, 
religios, administrativ, economic), asupra tuturor statelor tranzitate şi, în aceeaşi 
măsură, s-a creat un risc semnificativ în planul securităţii şi echilibrului din acel 
areal. În continuare, cifra colosală de migranţi ce „aşteaptă” la graniţele externe 
ale UE menţine „în afaceri” reţelele de crimă organizată transfrontalieră, mai mult, 
încurajează aceste grupări în activităţile cu specific ilegal.

În plus, cele mai multe state tranzitorii se confruntă cu o criză care depăşeşte 
capacităţile lor de controlare eficientă a situaţiei, astfel, acestea se află sub presiunea 
generată de teama de a se transforma într-un areal de blocare a migranţilor pe o 
perioadă nedeterminată.

Să nu uităm totuşi că, deşi această criză a adus o multitudine de efecte negative, 
valurile de migranţi oferă o reîmprospătare a forţei de muncă, în special pentru statele 

13 Un aspect a constat în mobilizarea a peste 1.550 de agenţi în sprijinul ţărilor aflate la graniţele externe ale UE.
14 Regulamentul Dublin de stabilire a criteriilor şi mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil 

pentru examinarea unei cereri de protecţie internaţională; Regulamentul privind înfiinţarea Agenţiei Uniunii 
Europene pentru Azil; Regulamentul privind stabilirea EURODAC (baza de date biometrice); Regulament de 
stabilire a unei proceduri comune pentru protecţie internaţională în UE (de înlocuire a Directivei Proceduri 
de Azil); Regulament cu privire la calificarea cetăţenilor terţi sau persoanelor fără cetăţenie ca beneficiari 
ai protecţiei internaţionale (de înlocuire a Directivei Calificări); revizuirea Directivei Condiţii de recepţie a 
solicitanţilor de protecţie internaţională; Regulament de stabilire a cadrului legal la nivel european în materie de 
relocare externă.
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ce se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică şi, de asemenea, creează 
cadrul ideal pentru iniţative manageriale inovatoare şi inedite.

Abilitatea Uniunii Europene de a coopera cu partenerii din statele terţe 
va fi crucială pentru a asigura reacţia în faţa acestei crize şi pentru a controla în 
comun provocările şi a valorifica oportunităţile care apar. De asemenea, în cadrul 
Alianţei, existenţa carenţelor în coordonarea dintre state şi organismele ce trebuie 
să identifice soluţii în comun la provocările şi riscurile aferente fenomenului 
migraţionist ilegal poate perpetua problemele de securitate din plan regional, 
afectând şi pe cel naţional.
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