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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte                      București,   16 mai 2017 
și problemele minorităţilor naţionale                           E 19/2017- COM(2017)211
                       

 
 PROIECT  DE  OPINIE 

 
asupra  

 Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protecţia     
Copiilor Migranţi  - COM(2017)211 
 

     În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 şi 2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităţilor 
naţionale a fost sesizată pentru examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu - Protecţia  Copiilor Migranţi  - COM(2017)211,  
înregistrat cu nr.4c-5/213 din 4 mai 2017.  

 
Documentul supus examinării este o iniţiativă prioritară a Comisiei cu caracter 

nelegislativ, iar termenul  pentru examinarea și dezbaterea documentului de către 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităţilor naţionale este 
24.05.2017. 

Reglementarea protecţiei copiilor migranţi se înscrie în sfera de acţiune subsecventă 
Planului de acţiune privind minorii neînsoţiţi (2010-2014), Agendei europene privind 
migraţia și Comunicării privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul 
Agendei europene privind migraţia. 

Comisia propune o serie de domenii prioritare asupra cărora statele membre trebuie 
să îşi concentreze eforturile, fiind sprijinite de Comisie şi de agenţiile UE, pentru a 
îmbunătăţi protecţia copiilor migranţi şi pentru a asigura o legătură mai strânsă între 
serviciile din domeniul azilului şi cele de protecţie a copilului. 

Prezenta comunicare se bazează pe inițiativele relevante întreprinse la nivelul UE 
pentru a soluționa provocările legate de migrație, printre care se numără garanțiile 
suplimentare specifice propuse în contextul reformei legislației UE în materie de azil, 
Planul de acțiune privind integrarea  și Recomandarea Comisiei privind returnarea  
care însoțește Planul de acțiune reînnoit în materie de returnare. Prin urmare, 
obiectivul este acela de a oferi o serie de acțiuni coordonate și eficiente pentru 
abordarea lacunelor și a nevoilor urgente în materie de protecție cu care se confruntă 
copiii odată ce ajung în Europa, de la identificarea și primirea lor, până la punerea în 
aplicare a garanțiilor procedurale și la crearea de soluții durabile. Se urmărește, de 
asemenea, intensificarea acțiunilor transversale din toate etapele migrației, cum ar fi 
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utilizarea mai bună și mai bine direcționată a sprijinului financiar al UE, îmbunătățirea 
colectării de date privind copiii migranți și formarea persoanelor care lucrează cu 
aceștia. Punerea în aplicare a acestor acțiuni va urmări crearea de sinergii cu acțiunile 
adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru protecția globală a copiilor, inclusiv în 
țările de origine și de tranzit. 

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus-menţionat, în 
ședinţa din data de 16 mai 2017, din totalul de 16  membri ai comisiei fiind prezenţi    
12 deputaţi. 

La dezbateri a participat în calitate de invitată doamna Simona Ştefan, director 
general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, a examinării documentului european, 
a Fişei de informare elaborată de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei 
Deputaților și a Notei Ministerului Afacerilor Externe, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităţilor naţionale au constatat că 
documentul european supus dezbaterii trebuie susținut, pentru că este necesar ca toţi 
copiii refugiaţi şi migranţi să fie protejați, indiferent de statutul lor și pentru că 
interesului superior al copilului trebuie să aibă prioritate, inclusiv în ceea ce priveşte 
copiii neînsoţiţi şi cei separaţi de familiile lor, în conformitate deplină documentele 
internationale și regionale în domeniul protecției copilului. 

De asemenea, apreciază faptul că Parlamentul European se arată extrem de 
îngrijorat de numărul din ce în ce mai mare al copiilor refugiaţi şi de situaţia copiilor 
neînsoţiţi, dispăruţi sau separaţi de familie și sunt de acord că statele membre trebuie 
să acorde prioritate maximă reunirii rapide a minorilor neînsoţiţi cu membrii familiei 
lor; accesul copiilor la asistenţă medicală şi la educaţie, eliminarea detenţiei în cazul 
copiilor, alocarea unor resurse adecvate pentru protejarea copiilor refugiaţi şi migranţi 
de violenţe, exploatare şi abuzuri sunt domenii în care statele membre trebuie să 
acționeze cu prioritate.  

Membrii Comisiei salută faptul că Parlamentul European a invitat Comisia 
Europeană să se asigure că minorii neînsoţiţi nu dispar şi să elaboreze, în acest sens, o 
strategie pentru a se evita pe viitor dispariţia minorilor migranţi neînsoţiţi pe teritoriul 
UE şi pentru a afla unde se află copiii dispăruţi și susțin preocuparea majoră a  
legislativului european, pentru și în interesul superior al copilului.  

În același timp, consideră că România trebuie să acorde o atenție sporită 
categoriilor vulnerabile, și să ia măsuri speciale de protecție și asistență, în 
conformitate cu standardele internaționale și totodată, să asigure, prin instituțiile 
naționale competente, protecția și promovarea copiilor migranți. 
 

Față de cele prezentate mai sus,  membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
și problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea 
prezentului proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu - Protecţia   Copiilor Migranţi  - COM(2017)211. 

 
        PREŞEDINTE                                                  SECRETAR 
 

    Iusein IBRAM                                       Petre-Florin MANOLE 
 
 

Întocmit: consilier parlamentar  Onesia Babeș 


