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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                     1 octombrie 2015 
şi problemele minorităţilor naţionale                                  COM(2015) - 452 
 

  
 

 
PROIECT DE OPINIE 

la COM(2015)452 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în 

sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei 

 

 

�����������     În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind procedura de 

lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor 

de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale precum şi  cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43 din 6 mai 2015 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

drepturile omului culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată în data de 22 

septembrie 2015 cu examinarea fondului Prounerii de “Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză şi de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre 

statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid” - 

COM(2015)452. 

           În şedinţa din 1 octombrie 2015,  membrii Comisiei au hotărât, în majoritate, adoptarea 

următorului proiect de opinie:    

- susţine opiniile exprimate în cazul Agendei europene privind migraţia - COM240, şi 

COM285 „Planul de acţiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015 - 2020)”; 
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 -  remarcă oportunitatea acestei propuneri de Regulament, care face parte dintr-un 

pachet adoptat de Comisia Europeană, drept un prim pas pentru îndeplinirea obiectivului de 

constituire, la nivelul Uniunii, a unei liste comune şi cuprinzătoare a ţărilor de origine sigure.  

-  subliniază că includerea ţărilor din Balcanii de Vest pe lista ţărilor sigure reprezintă 

un puternic semnal către acestea, în demersurile lor de apropiere faţă de Uniunea Europeană. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: 

- apreciază că ar fi oportună o cooperare directă, prin invitarea de a participa la 

şedinţele (eventual comune) şi la alte tipuri de acţiuni ale  Comisiilor de Politică 

Externă şi de Afaceri Europene, fundamentul Uniunii Europene fiind drepturile 

omului, tocmai pentru ca membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale  să poată aprecia şi lua decizii în timp real. În 

acest fel, şi timpul alocat dezbaterilor cu ministerele de resort, precum şi cu alte 

entităţi purtătoare de expertiză în domeniu, la nivel naţional, european şi 

internaţional, ar putea fi fructificat şi concentrat, aspect ce s-ar concretiza  într-

o experienţă comună şi eficientă pentru bunul mers al procesului legislativ. 

- propune crearea unei comisii speciale pentru migraţie şi refugiaţi, fie la nivelul 

Camerei Deputaţilor prin participarea membrilor din Comisiile de Politică 

Externă şi de Afaceri Europene, sau a unei Comisii speciale comune pentru 

migraţie şi refugiaţi la nivelul Parlamentului României. Astfel, această 

problematică ar putea fi abordată unitar şi coerent cu rezultate mai temeinice în  

elaborarea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung.  

Ca urmare, constată că măsurile imediate propuse în pachet – salvarea vieţilor, 

transferul/relocarea, distrugerea reţelelor de traficanţi, precum şi cele pe termen mediu privind 

returnarea/readmisia/reintegrarea, gestionarea frontierelor, politici comune privind azilul, 

cooperarea cu ţările de origine şi de tranzit,  constituie un răspuns adecvat crizei actuale. 

 

       PREŞEDINTE                                              SECRETAR 

 

     deputat NICOLAE PĂUN                                  deputat IOAN SORIN ROMAN 
           

 

 

 

 

 

Întocmit: Dr. Marcela Monica STOICA, consilier parlamentar 


