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COM (2011) 461 

 
 În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 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, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 
sesizată  pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii cu Propunerea de Regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 în 
ceea ce priveşte includerea zonei Kaliningrad şi a anumitor districte administrative poloneze în 
zona de frontieră eligibilă COM (2011) 461. 
   

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională s-a întrunit în şedinţă ordinară 
în data de 28 septembrie 2011. 
            Membrii Comisiei au examinat propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 în ceea ce priveşte includerea 
zonei Kaliningrad şi a anumitor districte administrative poloneze în zona de frontieră eligibilă 
COM (2011) 461, au luat act de modificările propuse în proiectul de act normativ şi au constatat 
că: 
 

1. propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii; 
 
2. acceptă motivarea Comisiei privind necesitatea acţiunii la nivelul UE pentru a evita 

izolarea locuitorilor provinciei Kaliningrad, precum şi impactul favorabil al reglementării 
pentru bunele relaţii între UE şi Federaţia Rusă; 

 
3. obligaţiile privind consultarea prealabilă, evaluarea impactului şi motivarea acţiunii de a 

reglementa au fost îndeplinite, conform prevederilor Tratatului; 
 



4. având în vedere caracterul transfrontalier şi faptul că obiectivele urmărite de propunerea de 
regulament pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, principiul subsidiarităţii este 
respectat.  

 
 Având în vedere cele constatate, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au luat act de propunerea de modificare a actului normativ invocat şi au 
constatat respectarea principiului subsidiarităţii, hotărând, în unanimitate, să înainteze un 
proces verbal, fără obiecţiuni sau observaţii referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 în 
ceea ce priveşte includerea zonei Kaliningrad şi a anumitor districte administrative poloneze în 
zona de frontieră eligibilă COM (2011) 461. 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 
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