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PROIECT DE OPINIE 

Asupra  Propunerii  de Regulament al  Parlamentul European şi al Consiliului  
privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene  şi de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr 439/2010 -  COM(2016) 271 
 

 
           În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a  Protocolului 
nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată prin adresa nr. 16/E din 7 septembrie 2016, 
înregistrată cu nr. 4c-5/615/ 13 septembrie 2016, cu examinarea subsidiarităţii şi a 
fondului  Propunerii  de Regulament al  Parlamentul European şi al Consiliului  
privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene  şi de abrogare a Regulamentului 
(UE) nr 439/2010 -  COM(2016) 271. 

 
         Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene  şi de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr 439/2010, are caracter legislativ, iar termenul  pentru 
aprobarea proiectului de opinie este 22.09.2016  fiind însoţită de COM (2016)270 şi 
COM (2016) 272. 
         Propunerea doreşte să ofere Agenţiei pentru Azil a UE, instrumentele necesare 
pentru ca aceasta să devină o agenţie care să faciliteze punerea în aplicare şi să 
îmbunătăţească funcţionarea sisiemului european de azil. Astfel, propunerea 
completează instrumentele legislative şi de politică în domeniul azilului, în special în 
ceea ce priveşte procedurile de azil, standardele de calificare a persoanelor pentru 
protecţia internaţională, sistemul Dublin, transferul şi relocarea. 
         În şedinţa din data de 20 septembrie 2016, membrii comisiei au examinat  Fişa 
de informare şi contribuţiile Direcţiei pentru Uniunea Europeană - Camera 
Deputaţilor. 
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            În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, că propunerea respectă principiul subsidiarităţii, şi ca urmare, 
se întocmeşte prezentul proiect de opinie, favorabil adoptării Propunerii  de 
Regulament al  Parlamentul European şi al Consiliului  privind Agenţia pentru 
Azil a Uniunii Europene  şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr 439/2010 -  
COM(2016) 271. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            PREŞEDINTE                                                          SECRETAR 
               Iusein IBRAM                                                       Ioan Sorin ROMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Dr. Marcela Monica STOICA, consilier parlamentar  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


