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În ziua de 1 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și-a desfășurat ședința având pe 

ordinea de zi analiza / studiul documentelor suport pentru următoarele propuneri de acte legislative 
ale Uniunii Europene:  
 

1. Comunicare: Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 – 2020) 

- COM(2015) 285 

2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Identificarea de soluții la criza 

refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE -JOIN(2015) 40 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui 

mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Reg ulamentului (UE) 604/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor 

de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 

prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid  

- COM(2015) 450 

4. Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției 

internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei  - COM(2015) 451 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste 

comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului 

gabriela.negret
Conform cu originalul



2 
 

European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției 

internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM(2015) 452 

6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la 

achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015) 454 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune al UE 

privind returnarea - COM(2015) 453 

 

Membrii comisiei au desfășurat studiu asupra proiectelor de acte ale Uniunii Europene și a 

documentelor suport ce le însoțesc.  

 

Propunerile vizează o mai bună legiferare europeană în domeniul migrației, care să confere 

siguranță statelor membre și cetățenilor acestora.  

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 11 deputați : Birchall Ana 

(PSD), Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Tararache Mihai (PNL), Burlacu Ştefan (ND), Ghera 

Giureci Slobodan (Mino.), Lubanovici Mircea (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 

Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),  Teju Sorin 

(ALDE). 

Au absentat motivat: Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir 

Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru 

(PNL), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu 

Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 
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Consilier, 
Gabriela Negreț 
 


