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ADDENDUM la NOTA PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect: Declarația comună privind un parteneriat pentru mobilitate între Uniunea 

Europeană și Armenia

Republica Armenia, Uniunea Europeană și statele membre participante ale Uniunii Europene, 

respectiv Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Federală Germania, 

Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos, Republica Polonă, România și 

Regatul Suediei (denumite în continuare „semnatarii”); 

HOTĂRÂND în cadrul existent de cooperare între acestea, în special Acordul de parteneriat și 

cooperare aplicabil de la 1 iulie 1999, precum și Planul de acțiune în cadrul politicii europene de 

vecinătate UE-Armenia adoptat la 14 noiembrie 2006; și ținând seama de Declarația comună a 

reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009, de Declarația comună 

dintre Comisia Europeană și Guvernul Armeniei semnată la 29 aprilie 2011 și de Declarația comună 

a reuniunii la nivel înalt de la Varșovia privind Parteneriatul estic din 30 septembrie 2011;
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REAMINTIND faptul că negocierile pentru un acord de asociere cu Armenia în vederea înlocuirii 

acordului de parteneriat și cooperare actual au început în iulie 2010; 

AVÂND ÎN VEDERE beneficiile și oportunitățile pe care migrația bine gestionată le poate oferi 

atât migranților, cât și semnatarilor;

Reamintind Declarația comună aprobată la Conferința ministerială de la Praga din aprilie 2009 

privind Construirea parteneriatelor în domeniul migrației;

CONFIRMÂND angajamentul lor de a facilita și mai mult circulația persoanelor între Armenia și 

Uniunea Europeană și, totodată, acționând în vederea asigurării unei mai bune gestionări a 

fluxurilor de migrație, inclusiv în vederea prevenirii și reducerii imigrației ilegale, în conformitate 

cu cele mai bune standarde internaționale;

REAMINTIND Abordarea globală privind migrația, adoptată de Consiliul Uniunii Europene, 

Comunicarea Comisiei Europene privind migrația circulatorie și parteneriatele pentru mobilitate 

încheiate de Uniunea Europeană cu țări terțe, prezentată la 16 mai 2007, Concluziile Consiliului din 

18 iunie 2007 de extindere și îmbunătățire a abordării globale în privința migrației în cazul 

regiunilor estice și sud-estice învecinate Uniunii Europene, precum și Concluziile Consiliului 

privind parteneriatele pentru mobilitate și migrația circulară în cadrul abordării globale privind 

migrația, adoptate la 10 decembrie 2007;

REAMINTIND Misiunea UE în Armenia referitoare la migrație, desfășurată între 10-12 decembrie 

2008 în scopul consolidării dialogului pe probleme de migrație dintre Armenia și UE;

RECUNOSCÂND acordurile bilaterale existente privind migrația, precum și acordurile de 

cooperare dintre Armenia și unele state membre;

REAFIRMÂND angajamentul ferm al semnatarilor de a încheia și de a pune concret în aplicare 

viitoarele acorduri privind facilitatea eliberării vizelor și readmisia persoanelor rezidente fără 

permis;
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DECID să instituie un parteneriat pentru mobilitate bazat pe reciprocitate. Parteneriatul pentru 

mobilitate va avea scopul de a gestiona mai bine migrația legală și cea a forței de muncă, inclusiv 

migrația circulară și temporară, în limita competențelor respective ale semnatarilor și luând în 

considerare situația de pe piața muncii și situația socioeconomică a acestora, de a spori cooperarea

în domeniile migrației și dezvoltării, de a preveni și de a combate migrația ilegală și traficul cu 

ființe umane, precum și de a promova o politică eficientă de returnare și de readmisie, respectând 

totodată drepturile omului și instrumentele internaționale relevante pentru protecția refugiaților și 

ținând seama de situația la nivel individual a migranților și de dezvoltarea socioeconomică a 

semnatarilor.

În acest scop, semnatarii se vor STRĂDUI să dezvolte în continuare dialogul și cooperarea în 

chestiuni privind migrația, ținând seama în special de următoarele puncte:

Mobilitatea, migrația legală și integrarea

1. Promovarea unui cadru mai bun pentru mobilitatea legală și cea a forței de muncă, inclusiv 

prin facilitarea migrației temporare și circulare, pe baza unei mai bune informări și a unor 

inițiative concrete și eficiente, precum și a protecției migranților.

2. Consolidarea capacității de monitorizare a migrației, în special prin consolidarea capacității 

Armeniei de a gestiona migrația, inclusiv prin aprofundarea cooperării și a coordonării între 

agenții pentru un schimb de informații eficient, precum și în domeniul îmbunătățirii cadrului 

juridic și al monitorizării punerii sale în aplicare, în special prin dezvoltarea unor resurse 

umane calificate; sprijinirea instituirii și a actualizării periodice a profilului Armeniei în 

domeniul migrației, precum și dezvoltarea cadrului juridic și tehnic privind culegerea și 

gestionarea datelor privind migrația, inclusiv cooperarea cu instituțiile naționale și cu 

agențiile europene precum Fundația Europeană de Formare (denumită în continuare ETF).
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3. Informarea migranților potențiali cu privire la posibilitățile de migrație legală în Uniunea 

Europeană, inclusiv de migrație a forței de muncă, precum și cu privire la cerințele pentru 

șederea legală, inclusiv posibilitățile de a urma studii în statele membre; explorarea 

posibilităților de promovare a migrației forței de muncă și de elaborare a unor cadre juridice 

privind condițiile de angajare pentru migranți, asigurând totodată corelarea cu oportunitățile 

de pe piața muncii, respectând pe deplin competențele semnatarilor în acest domeniu și luând 

în considerare diferitele situații și necesități de pe piața muncii din Armenia și din statele 

membre ale UE; furnizarea de informații cu privire la posibilitățile de angajare, situația de pe 

piața muncii și politicile privind migrația din Armenia și din Uniunea Europeană;

4. Instituirea formărilor anterioare plecării, în special în domeniul educației și formării 

profesionale și al formării lingvistice; promovarea sau înființarea unor programe de schimb și 

a unor programe comune în domeniul educației și formării profesionale și al învățământului 

superior, inclusiv programe de mobilitate profesională și academică în conformitate cu 

comunicatele ministeriale din cadrul Procesului de la Bologna; instituirea și consolidarea unor 

sisteme pentru recunoașterea calificărilor profesionale și academice, ținând seama de 

Convenția de la Lisabona privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior în 

regiunea europeană.

5. Abordarea în continuare a protecției sociale a migranților legali și a membrilor familiilor 

acestora, inclusiv prin promovarea negocierii și semnării de acorduri bilaterale în domeniul 

protecției sociale;

6. Aprofundarea dialogului privind regimul vizelor și îmbunătățirea capacităților consulare prin 

accelerarea cooperării dintre misiunile diplomatice ale statelor membre în Armenia sau 

asigurându-le reprezentarea prin alte posturi consulare ale statelor membre deja prezente.
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Migrația și dezvoltarea

7. Prevenirea, reducerea și contracararea efectelor negative ale exodului și irosirii de creiere, 

inclusiv prin politici de returnare destinate în special migranților armeni calificați, ținând 

seama de cele mai bune standarde de recrutare etică; facilitarea recunoașterii competențelor și 

calificărilor, elaborarea unor instrumente de echilibrare a cererii și ofertei pe piața muncii, 

intensificarea schimbului de studenți, cercetători și specialiști, precum și a programelor de 

formare, de schimb temporar și de lucru, inclusiv cu asistența ETF.

8. Încurajarea și sprijinirea returnărilor voluntare și a reintegrării durabile a migranților care se 

întorc prin implementarea unor programe comune specifice care să ofere formare, posibilități 

de ameliorare a calificărilor migranților în vederea obținerii unui loc de muncă și asistență 

pentru găsirea unui loc de muncă; asigurarea unor programe specifice comune destinate 

protecției și asistenței pentru categoriile vulnerabile de migranți care se întorc; dezvoltarea 

antreprenoriatului și instituirea unui cadru juridic în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

9. Consolidarea cooperării cu comunitățile armene din străinătate, strângerea legăturilor cu 

diaspora; susținerea programelor care creează condiții pentru impulsionarea investițiilor 

diasporei în țara lor de origine, inclusiv eforturi de facilitare a transferului ieftin și sigur de 

fonduri, precum și pentru asigurarea unui impact maxim al acestora asupra dezvoltării; 

continuarea cooperării în domeniul dublei impuneri și al portabilității drepturilor; implicarea 

diasporei în activitățile de returnare durabilă sau migrație circulară.
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Combaterea imigrației ilegale și a traficului de ființe umane, readmisia, securitatea 

documentelor de identitate și de călătorie, gestionarea frontierelor

10. Consolidarea eforturilor semnatarilor de a combate în continuare imigrația ilegală și traficul 

de ființe umane, consolidarea aplicării gestionării integrate a frontierelor, inclusiv prin 

continuarea ameliorării capacităților de supraveghere și de gestionare a frontierelor, precum și 

a cooperării transfrontaliere, în conformitate cu cele mai bune standarde internaționale; 

întărirea securității documentelor de călătorie, a documentelor de identitate și a permiselor de 

ședere și cooperarea deplină în domeniul returnării și readmisiei.

11. Elaborarea unor mecanisme eficiente și a unor inițiative concrete pentru prevenirea și 

combaterea migrației ilegale, inclusiv prin acțiuni vizând o mai mare sensibilizare a 

publicului.

12. Extinderea în continuare a aplicării procedurilor de readmisie, îndeosebi prin încheierea și 

punerea efectivă în aplicare a Acordului de readmisie UE-Armenia, intensificarea cooperării 

cu statele membre ale UE prin încheierea unor acorduri privind cooperarea la frontieră, 

precum și implementarea programelor comune specifice privind aceste aspecte.

13. Consolidarea securității documentelor de identitate, precum și facilitarea identificării 

cetățenilor prin introducerea sistemelor de căutare a amprentelor digitale, precum și a 

cardurilor de identificare electronice multifuncționale.

14. Îmbunătățirea luptei comune împotriva imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere 

aferente prin măsuri operaționale comune, inclusiv schimbul de informații și de cele mai bune 

practici, analiza riscului, precum și îmbunătățirea interoperabilității operaționale dintre 

organizațiile relevante de pază a frontierei ale statelor membre și ale Armeniei. În acest 

context, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe 

ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare FRONTEX) poate fi 

implicată în acest parteneriat, dacă și când va fi cazul. 
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Azilul și protecția internațională

15. Consolidarea capacității guvernului Armeniei de a pune în aplicare o politică de azil și de a 

oferi protecție internațională în conformitate cu cele mai bune standarde internaționale. 

16. Facilitarea primirii solicitanților de azil și a prezentării cererilor de azil prin elaborarea unor 

proceduri specifice simplificate, în special pentru cei cu nevoi speciale. 

Punerea în aplicare

17. Parteneriatul pentru mobilitate este conceput ca un cadru de cooperare pe termen lung, 

conform abordării globale a migrației și bazat pe dialog politic și cooperare, care va fi 

dezvoltat pe baza relațiilor existente dintre Armenia și Uniunea Europeană și statele membre 

ale acesteia, în cadrul Acordului de parteneriat și cooperare dintre cele două părți sau al 

acordului care îi succede acestuia, precum și în cadrul Parteneriatului estic, și va evolua în 

timp.

18. UE intenționează să contribuie la punerea în aplicare a parteneriatului prin intermediul 

inițiativelor UE și ale statelor membre, în limitele competențelor lor respective, în 

conformitate cu procedurile aplicabile și ținând seama în mod corespunzător de principiul 

preferinței UE. Agențiile UE, în special ETF și FRONTEX, precum și Serviciul European de 

Acțiune Externă în special prin intermediul Delegației UE în Armenia, pot participa, după 

caz, la punerea în aplicare a parteneriatului. Parteneriatul rămâne deschis oricăror alte state 

membre care doresc să participe la acesta.

19. În vederea identificării chestiunilor de interes comun și a necesităților legate de migrație și 

azil, semnatarii intenționează să dezvolte în continuare dialogul și consultarea reciprocă, în 

spiritul parteneriatului.
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20. Semnatarii intenționează să se reunească de cel puțin două ori pe an la nivelul corespunzător, 

în cadrul structurii existente de dialog și cooperare, în vederea reexaminării priorităților și a 

consolidării parteneriatului, în funcție de necesități. 

21. Semnatarii intenționează să coopereze la nivel operativ, pe teren, pentru a asigura mai bine 

coordonarea reciprocă și pentru a evita suprapunerea activităților din cadrul punerii în aplicare 

a acestui parteneriat, inclusiv prin implicarea, prin intermediul unei platforme de cooperare, 

după caz, a partenerilor și actorilor relevanți prezenți în Armenia.

22. În vederea punerii în aplicare a parteneriatului pentru mobilitate, semnatarii își confirmă 

intențiile față de inițiativele prevăzute în anexă, sub rezerva mijloacelor financiare de care 

dispun și, în ceea ce privește UE, cu respectarea repartizării competențelor între Comunitate și 

statele membre și în conformitate cu procedurile aplicabile. Semnatarii intenționează să 

asigure buna coordonare a eforturilor lor respective. Semnatarii intenționează să actualizeze în 

mod periodic anexa care cuprinde activitățile propuse.

23. Ori de câte ori este necesar, semnatarii vor proceda la o evaluare a parteneriatului în curs.

24. Dispozițiile prezentei declarații comune nu presupun crearea de drepturi sau obligații juridice 

în temeiul dreptului internațional.

Adoptată la …..….. la …..

Armenia, Uniunea Europeană și statele membre participante ale Uniunii Europene, respectiv 

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica 

Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos, Republica Polonă, România și Regatul Suediei



14963/11 ADD 1 cl/NCT/ao 9
DG H 1 B RO

Pentru Republica Armenia,

Pentru Uniunea Europeană,

Pentru Regatul Belgiei,

Pentru Republica Bulgaria,

Pentru Republica Cehă,

Pentru Republica Federală Germania,

Pentru Republica Franceză,

Pentru Republica Italiană,

Pentru Regatul Țărilor de Jos,

Pentru Republica Polonă,

Pentru România,

Pentru Regatul Suediei,
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ANEXĂ

Anexă 

la Declarația comună privind parteneriatul pentru mobilitate cu Armenia

În cadrul parteneriatului lor pentru mobilitate, participanții își confirmă intenția de a adopta 

următoarele inițiative:

I) Mobilitatea, migrația legală și integrarea

Obiectiv: Sprijinirea capacității de monitorizare a migrației, în special prin consolidarea 

capacității Armeniei de a gestiona migrația.

a) propunerea UE de a sprijini consolidarea capacităților Armeniei de gestionare a migrației, în 

special prin instituirea și actualizarea periodică a unui profil detaliat al Armeniei în materie de 

migrație, inclusiv prin asigurarea consolidării capacităților, pentru a asista factorii de decizie 

armeni să definească și să pună în aplicare politicile cele mai adecvate, în strânsă coordonare 

cu alți parteneri; 

b) propunerea Bulgariei, Franței, Țărilor de Jos, României și Suediei de a consolida capacitatea 

administrativă a Armeniei de gestionare a proceselor de migrație, îndeosebi prin schimbul de 

experiență în domeniul migrației legale și al migrației forței de muncă, prin formarea 

funcționarilor în elaborarea de documente strategice în domeniul migrației și integrării și prin 

gestionarea migrației legale și a migrației forței de muncă; 

Obiectiv: Informarea migranților potențiali cu privire la căile de migrație legală către Uniunea 

Europeană și ocuparea unui loc de muncă legal în statele membre, precum și cu privire la riscurile 

migrației ilegale; instituirea formărilor anterioare plecării; promovarea schimburilor profesionale 

și de studenți; recunoașterea calificărilor academice și profesionale și schimbul de informații 

privind Cadrul european al calificărilor și legislația națională referitoare la calificări; protecția 

socială a migranților legali;
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c) propunerea Franței de a promova mobilitatea circulară a tinerilor profesioniști și a studenților; 

propunerea Italiei, Poloniei și Suediei de a face schimb de informații privind posibilitățile de 

migrație prin canalele legale, inclusiv migrația circulară; propunerea României de a informa 

potențialii lucrători migranți din Armenia cu privire la posibilitățile de migrație legală și la 

riscurile legate de imigrația ilegală; propunerea României de a implementa programe de 

„formare anterioară plecării” și de a promova programe de studii comune bazate pe sistemul 

Bologna, în vederea facilitării recunoașterii studiilor și diplomelor în România și Armenia; 

propunerea Italiei de a difuza, prin intermediul autorităților locale din Armenia, al Ambasadei 

Armeniei și al asociațiilor armene de migranți din Italia, un manual privind imigrația și 

integrarea în această țară; facilitarea mobilității externe pentru armenii cu ședere legală în 

Germania;

d) cu sprijinul ETF, colectarea informațiilor selectate privind piața forței de muncă și punerea în 

aplicare a cercetării, inclusiv elaborarea și analizarea datelor, în materie de migrație și 

competențe, facilitarea recunoașterii calificărilor și a corelării competențelor cu locurile de 

muncă/posturile vacante disponibile, precum și sensibilizarea publicului și a instituțiilor de pe 

piața forței de muncă cu privire la importanța sistemului de validare a învățării non-formale și 

informale, în vederea unei mai bune utilizări a competențelor dobândite de migranții care se 

întorc;

e) propunerea Bulgariei de a negocia acorduri bilaterale în domeniul securității sociale și al 

gestionării migrației forței de muncă;

II) Migrația și dezvoltarea

Obiectiv: Promovarea sinergiilor pozitive dintre migrație și dezvoltare, în scopul prevenirii, 

reducerii și contracarării efectelor negative ale exodului și irosirii de creiere; facilitarea 

reintegrării armonioase pe piața forței de muncă a Armeniei a cetățenilor armeni care se întorc 

acasă și recunoașterea competențelor și calificărilor dobândite în străinătate în beneficiul lor 

propriu și în beneficiul dezvoltării Armeniei, în special prin promovarea spiritului antreprenorial al 

migranților.
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a) propunerea Franței de sprijinire a măsurilor care vizează valorificarea deplină a competențelor 

și calificărilor profesionale dobândite în străinătate de migranți în beneficiul dezvoltării 

Armeniei; 

b) propunerea Belgiei, Bulgariei, Republicii Cehe, Franței, Germaniei, Țărilor de Jos, Suediei și 

UE de facilitare, cu sprijinul ETF, a reintegrării armonioase pe piața forței de muncă din 

Armenia a cetățenilor armeni care se întorc acasă, îndeosebi prin instituirea unui program 

durabil de asistență pe termen scurt și a unor acțiuni de reintegrare pe termen lung, inclusiv 

sprijin pentru antreprenorii migranți și înființarea de microîntreprinderi, sprijin în vederea 

returnării experților și a migranților cu înaltă calificare, recunoașterea competențelor, precum 

și promovarea asistenței medicale și a programelor de reintegrare socială;

c) propunerea Germaniei de promovare în continuare a unor canale pentru transferul de fonduri 

care să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor și bazate pe o bună informare, în 

scopul de a contribui mai eficient la dezvoltarea țării de origine a migranților; 

d) schimbul de experiență și de bune practici în domeniul politicilor educaționale și de ocupare a 

forței de muncă, inclusiv privind corelarea, cu sprijinul ETF, a viitoarelor politici privind 

piața forței de muncă și migrația forței de muncă cu politicile privind educația și formarea 

profesională;

e) propunerea României de a încuraja cooperarea dintre ONG-uri, în special asociațiile din 

diaspora, și instituțiile de stat din România și Armenia, în vederea facilitării reintegrării 

persoanelor repatriate în sistemul național de învățământ și pe piața forței de muncă din 

Armenia;

III) Combaterea imigrației ilegale și a traficului de ființe umane, readmisia, securitatea 

documentelor de identitate și de călătorie, gestionarea frontierelor

Obiectiv: Dezvoltarea unor mecanisme eficiente și a unor inițiative concrete pentru prevenirea și 

combaterea imigrației ilegale, punerea efectivă în aplicare a procedurilor de readmisie, sporirea 

securității documentelor de identitate și îmbunătățirea capacităților de supraveghere și de 

gestionare a frontierelor.
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a) propunerea Belgiei, Bulgariei, Germaniei, Țărilor de Jos, Poloniei, României și UE de 

sprijinire a măsurilor care vizează împărtășirea aspectelor practice ale politicilor de returnare, 

inclusiv schimbul de bune practici privind procesele de readmisie;

b) propunerea Belgiei și Poloniei privind schimbul de cunoștințe și de bune practici referitoare la 

consolidarea structurilor și competențelor administrative de combatere a traficului de ființe 

umane;

c) propunerea Bulgariei, Țărilor de Jos, Poloniei și UE de sprijinire a consolidării capacităților 

Armeniei de supraveghere și de gestionare a frontierelor, inclusiv prin schimbul de informații 

și prin analize ale riscului care să vizeze îmbunătățirea eficienței controlului la frontieră, prin 

asigurarea echipamentelor și a formării, precum și prin activități de cercetare și dezvoltare în 

domeniul gestionării frontierelor;

IV) Azilul și protecția internațională

Obiectiv: Consolidarea capacității guvernului Armeniei de a pune în aplicare o politică de azil și 

de a oferi protecție internațională în conformitate cu cele mai bune standarde internaționale.

a) sprijinul UE pentru consolidarea capacității guvernului Armeniei de a pune în aplicare o 

politică de azil, inclusiv protecție internațională, în conformitate cu cele mai bune standarde 

internaționale; 

b) propunerea Suediei de a organiza, în cadrul procesului Söderköping, un atelier referitor la 

curriculumul european al azilului (CEA) și, ulterior, un studiu preliminar privind posibilul 

transfer al CEA către Armenia și către alte țări din cadrul Parteneriatului estic;

c) propunerea Poloniei privind schimbul de cunoștințe referitoare la sistemele de informații cu 

privire la țările de origine.

Inițiativele propuse mai sus vor fi analizate în vederea punerii în aplicare pe baze convenite de 

comun acord și ținând seama în mod corespunzător de situația socioeconomică a statelor 

participante și de mijloacele financiare disponibile.

_______________


