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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 7 – 9 septembrie 2021
În perioada 7 – 9 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Examinare și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind
drepturile copilului, COM(2021) 142.
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia
UE privind combaterea traficului de persoane 2021 – 2025, COM(2021)
171.

II.

Studiu individual:
1.
2.
3.
4.

III.

Comisia Europeană - Cel de al 28-lea raport al Comisiei Europene
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.
Comisia Europeană - Eurobarometru: Introducerea monedei EURO în
statele membre care nu au adoptat încă moneda comună.
Comisia Europeană – Ponderea lucrătorilor din domeniul îngrijirii
copiilor și a personalului didactic auxiliar.
Parlamentul European – Recunoașterea biometrică și detecția
comportamentală.

Diverse

1

 Marți, 7 septembrie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și online. Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele
comisiei. Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către
membrii comisiei.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind drepturile copilului, COM(2021) 142.
Comunicarea urmărește intensificarea protecției, promovării și garantării
drepturilor copiilor.
În cadrul examinării, membrii Comisiei pentru afaceri europene și-au exprimat
susținerea pentru Strategia UE privind drepturile copilului, protecția și
promovarea acestora reprezentând un obiectiv fundamental al activității Uniunii
Europene în interiorul său și dincolo de frontierele sale. Totodată, au subliniat că
experiența dobândită în procesul de adoptare a Strategiei privind drepturile
copilului, ca urmare a implicării directe a copiilor atât în pregătire, cât și în
elaborarea versiunii adaptate pentru ei, reprezintă un exemplu de bună practică,
relevant pentru elaborarea și aplicarea de către statele membre a actelor și
programelor derivate.
Membrii comisiei au atras atenția asupra necesității unui echilibru între activitățile
din mediul digital, cum ar fi platforma UE de participare a copiilor la procesul
decizional și activitățile care implică lucrul direct cu copiii, cu participarea
părinților și a comunităților.
Au recomandat, între altele: instituirea unui mecanism permanent la nivelul UE
de consultare a statelor membre cu privire la programele de participare a copiilor
la activități culturale, la acțiuni în natură și la concursuri sportive, pentru a facilita
schimbul de bune practici și pentru a se identifica modalități de sprijinire a
inițiativelor de acest fel; extinderea programului Comisiei Europene de încurajare
a consumului de fructe în unități unde se derulează activități de învățare extracurriculară; elaborarea unui cadru normativ armonizat pentru instituirea unei
categorii de întreprinderi sociale speciale, independente sau în cadrul unităților
școlare pentru tinerii cu dizabilități care doresc să lucreze după încheierea
studiilor.
La încheierea dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea
unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent
al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
S-a trecut la punctul I.2. din ordinea de zi membrii comisiei au examinat
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic
și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind
combaterea traficului de persoane 2021 – 2025, COM(2021) 171, comunicare ce
are în vedere prevenirea infracționalității, aducerea traficanților în fața legii,
protejarea victimelor și consolidarea capacității acestora de acțiune.
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Președintele comisiei a prezentat ideile principale cuprinse în proiectul de opinie
al Comisiei pentru afaceri europene asupra acestei Comunicări.
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele Strategiei și măsurile
prevăzute pentru atingerea acestora, care vor asigura continuitatea acțiunilor
pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane.
Membrii Comisiei au recomandat luarea de măsuri educative și preventive
organizate la nivelul unităților de învățământ conform unui format stabilit la
nivelul Uniunii Europene, pentru a spori capacitatea de rezistență față de traficul
de copii, precum și coordonarea statelor membre în vederea elaborării unui cadru
legal armonizat la nivelul Uniunii Europene care să faciliteze accesul la justiție în
cazul în care victimele traficului sunt copii, în special în situația în care
infracțiunile au fost comise în mediul digital.
Comisia pentru afaceri europene apreciază importanța pe care o acordă reducerii
cererii în domeniul traficului
de persoane, în sensul îmbunătățirii punerii în
aplicare în toate statele membre, a prevederilor referitoare la încriminarea
utilizării serviciilor unei persoane exploatate. Consideră ca esențială consultarea
periodică a persoanelor implicate direct în prevenirea și combaterea traficului de
persoane, pentru a identifica nevoile de instruire generate de provocările erei
digitale pentru autoritățile de aplicare a legii și cele judiciare angajate în lupta
împotriva traficului de persoane.
Au fost făcute recomandări de implicare activă a sindicatelor în combaterea
traficării în vederea exploatării prin muncă, prin programe voluntare convenite la
nivelul Uniunii Europene, precum și pentru luarea de măsuri armonizate la nivelul
Uniunii pentru a întări rolul populației în identificarea situațiilor de risc și a
victimelor traficului de persoane.
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii, cu observații și
recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților,
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
 Miercuri, 8 septembrie și Joi, 9 septembrie a.c., membrii comisiei au
procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de
zi.
În ziua de 7 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 16 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL)
– prezent online, Dumitrina MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) –
prezentă online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica
Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Ion – Marcel CIOLACU (PSD),
Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD),
Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) – prezentă online, Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități) - prezent online, Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Diana STOICA
(USR) – prezentă online.
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Au absentat: Iulian BULAI (USR), Ionel DANCĂ (PNL), Mihai Laurențiu
POLIȚEANU (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).
În ziua de 8 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații.
În ziua de 9 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații.

PREȘEDINTE

Ștefan MUȘOIU

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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