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 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  documentului Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu - 
Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE - 
JOIN(2015)40 

 
 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11 din 19 
aprilie 2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 
în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale şi cu cele ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată  
cu examinarea în fond a documentului Comunicare comună către Parlamentul 
European şi Consiliu - Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul 
acţiunii externe a UE - JOIN(2015)40 , document nelegislativ, transmis cu adresa 
nr.17/E din 23 septembrie 2015(E-35/2015). 

Termen pentru formularea proiectului de opinie al Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale:1.10.2015. 

Prezenta comunicare, care face parte dintr-un pachet mai larg de propuneri 
adoptate de Comisia Europeană, descrie acţiunile externe întreprinse de Uniunea 
Europeană pentru a soluţiona criza refugiaţilor, criză de o amploare fără precedent, 
care îşi are sursa, într-o măsură importantă, în conflictele violente din Siria, Irak, 
Afganistan sau în instabilitatea şi sărăcia din unele regiuni ale Africii, care au obligat 
aceste persoane să părăsească ţările de origine pentru protecţie şi o viaţă decentă în 
alte ţări, inclusiv în Uniunea Europeană. 

Aceste acţiuni se bazează pe structura solidă a cadrului internaţional de 
cooperare existent în acest domeniu la nivel bilateral, regional şi multilateral, în 
special pe abordarea globală în materie de migraţie şi mobilitate din 2011. 

Cooperarea externă include sprijinul acordat de Uniunea Europeană regiunilor şi 
ţărilor din care provin fluxurile de refugiaţi, în domenii cum ar fi creşterea 
economică şi crearea de locuri de muncă, pacea şi securitatea, drepturile omului şi 
buna guvernanţă. 

Uniunea Europeană nu este, nici pe departe, regiunea cea mai afectată din lume 
în această problemă majoră. Potrivit Înaltului Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Refugiaţi (ICNUR), la nivel mondial, în 2014, numărul refugiaţilor şi al 
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persoanelor strămutate a ajuns la cel mai înalt nivel de după cel de Al Doilea Război 
Mondial, respectiv 59,5 milioane, din care peste 85 % din aceste persoane locuiesc în 
ţări aflate în curs de dezvoltare. Foarte multe persoane sunt strămutate în interiorul 
ţării lor de origine, iar refugiaţii caută adesea protecţie, în primul rând, în ţările 
vecine.  

Conform cifrelor furnizate de Centrul ONU de monitorizare a strămutărilor 
interne, numărul persoanelor strămutate în interiorul ţării în lunile iulie-august 2015 a 
fost următorul: Siria (7 600 300), Irak (3 171 600), Sudan (2 192 830), Sudanul de 
Sud (1 645 392),  Pakistan (1 375 900), Nigeria (1 500 000), Somalia (1 133 000), 
Afganistan (805 409), Ciad (130 000), Camerun (80 000), Niger (50 000). 

Actuala criză a migranţilor şi a refugiaţilor nu este doar o problemă europeană, 
ci reprezintă o provocare majoră pentru întreaga comunitate internaţională.  

Consiliul European şi Comisia, în special prin Agenda europeană privind 
migraţia , au definit principalele elemente ale răspunsului UE la provocările legate de 
migraţie, atât pe plan intern, cât şi la nivel internaţional. 

UE sprijină iniţiativele diplomatice pentru găsirea unei soluţii politice la criză, 
de la începutul conflictelor din Siria şi Irak. În acest context, Comisia şi Înaltul 
Reprezentant au stabilit cadrul de politică pentru o strategie regională, inclusiv pentru 
combaterea Daesh, într-o comunicare  adoptată la începutul acestui an, care prevede 
angajamente financiare în valoare de 1 miliard EUR. 

De la începutul anului 2015, având în vedere faptul că a fost atinsă capacitatea 
maximă a ţărilor vecine de a mai primi noi refugiaţi şi că politicile în materie de 
frontiere au devenit mai restrictive, s-a înregistrat o creştere dramatică atât a 
numărului persoanelor strămutate în interiorul ţării, cât şi a fluxurilor directe de 
refugiaţi care ajung în UE, în special în Grecia. 

Comunicarea are două puncte-cheie şi anume:  
(1) Concretizarea unei relaţii eficiente şi sistematice între cadrul de politică al 

Uniunii Europene şi răspunsul oferit de aceasta presupune stabilirea priorităţilor 
pentru următoarea perioadă şi pregătirea acţiunilor care vor fi întreprinse de către 
instituţiile UE şi de către statele membre. 

a) în rândul priorităţilor se numără: 
- salvarea vieţilor celor care încearcă să traverseze Marea Mediterană în drumul 

lor spre Europa; 
- asigurarea protecţiei persoanelor aflate în dificultate, acordarea de urgenţă 

asistenţă umanitară; 
- asigurarea accesului la azil; 
- abordarea cauzelor profunde ale acestei situaţii, în special conflictele, violenţa 

politică, încălcarea drepturilor omului şi sărăcia; 
-  consolidarea dialogului politic, a cooperării, a schimbului de cunoştinţe şi de 

experienţă cu ţările partenere, cu organizaţiile societăţii civile şi cu autorităţile locale, 
pentru a sprijini mobilitatea umană; 

b) în rândul acţiunilor întreprinse la nivel european şi naţional se numără: 
- mobilizarea a 96,8 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 pentru cooperarea 

externă a UE, inclusiv cooperarea pentru dezvoltare în întreaga lume (remedierea 
sărăciei, a insecurităţii, inegalităţii, a şomajului) şi pentru sprijinul acordat de 
Uniunea Europeană regiunilor şi ţărilor din care provin fluxurile de refugiaţi (în 
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domenii precum  creşterea economică, crearea de locuri de muncă, pacea şi 
securitatea, drepturile omului şi buna guvernanţă); 

- crearea unui Fond fiduciar european de urgenţă pentru stabilitate şi pentru 
abordarea cauzelor profunde ale migraţiei neregulamentare şi ale strămutărilor de 
persoane în Africa, al cărui rol să fie de  promovare a rezilienţei, dezvoltării 
economice, securităţii şi gestionării migraţiei. 

(2) Identificarea aspectelor esenţiale şi stabilirea răspunsului Uniunii Europene 
ţine  atât de elemente geopolitice, cât şi de elemente strategice şi interese politice şi 
economice; în acest context, UE sprijină iniţiativele diplomatice pentru găsirea unei 
soluţii politice la criză, de la începutul conflictelor din Siria şi Irak. 

A fost lansat un dialog dedicat cu Turcia pentru a identifica modalităţile prin 
care se poate acorda sprijin refugiaţilor sirieni, dar şi modalităţi de a îmbunătăţi 
controlul frontierelor şi de a combate reţelele de criminalitate organizată responsabile 
de introducerea ilegală a migranţilor neregulamentari. În cadrul dialogului cu Turcia 
sunt analizate şi alte modalităţi de cooperare pentru a găsi o soluţie la criza siriană; în 
2015 fondurile acordate Turciei, în legătură cu criza din Siria, se ridică la 175 de 
milioane EUR. 

Soluţionarea crizei refugiaţilor din Europa presupune o colaborare strânsă a 
Uniunii Europene cu instituţiile, organizaţiile şi instrumentele universale şi regionale 
de profil: Organizaţia Naţiunilor Unite, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi (ICNUR), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). 

Acţiunea externă a UE presupune respectarea tratatelor şi acordurilor bilaterale 
sau multilaterale încheiate deja (Parteneriatul UE-Africa privind migraţia, mobilitatea 
şi ocuparea forţei de muncă, Procesele de la Rabat şi Khartoum, Procesele de la 
Praga şi de la Budapesta, Uniunea pentru Mediterană, Parteneriatul privind drumurile 
mătăsii pentru migraţie, Parteneriatul estic sau dialogul ACP-UE privind migraţia), 
cooperarea cu ţările de origine şi de tranzit şi parteneriatele pentru mobilitate, 
punerea în aplicare a Agendei comune în materie de migraţie şi mobilitate sau a 
acordurilor de readmisie. 

Summit-ul extraordinar de la Bruxelles a convenit asupra întăririi frontierelor 
exterioare ale Uniunii, pentru sprijinirea statelor vecine Siriei (Turcia, Iordania şi 
Libanul), pentru crearea unor ,,hot-spoturi” în ţările din prima linie a valului de 
migranţi (Grecia şi Italia) în care se vor desfăşura activităţi de identificare, 
înregistrare şi amprentare, precum şi furnizarea de ajutor logistic. S-a hotărât, că din 
aceste centre, imigranţii care nu vor primi azil vor fi trimişi înapoi în ţările de 
origine, iar ceilalţi refugiaţi vor fi relocaţi către ale state membre ale Uniunii. 
Agenţiile ONU care oferă ajutor refugiaţiilor din Turcia, Liban şi Iordania vor primi 
un miliard de euro ajutor de la UE. Un alt punct de pe ordinea de zi a fost crearea 
unei perspective post-conflict, prin combaterea Statului Islamic şi organizarea unei 
conferinţe internaţionale de pace. 

România, Cehia, Slovacia şi Ungaria au votat, în Consiliul UE pentru justiţie şi 
afaceri interne, împotriva sistemului de relocare a imigranţilor conform unor cote 
obligatorii, dar schema a fost aprobată cu majoritate de voturi. Polonia a renunţat la 
obiecţii, iar Finlanda s-a abţinut de la vot. După votul în Consiliul JAI, Slovacia a 
anunţat că nu va aplica planul Uniunii Europene privind distribuirea imigranţilor 
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conform cotelor obligatorii, iar Cehia a anunţat că va contesta la Curtea Europeană 
de Justiţie (CEJ) această decizie. 

Criza refugiaţilor din Europa, care afectează la nivel global umanitatea, 
determină Uniunea Europeană să îşi asume un rol global în politica sa externă, 
dincolo de statele terţe care se află la frontierele lor şi să extindă la un nivel mai 
amplu relaţiile diplomatice cu ţări terţe şi conducerea politicii externe şi de securitate 
a Uniunii, pe principiile fundamentale promovate de Uniunea Europeană de 
solidaritate, consolidarea păcii - prin sprijin politic, economic şi practic, garantarea 
securităţii, în baza politicii de securitate şi apărare comună, menţinerea de bune 
relaţii cu ţările vecine, dezvoltarea, ajutorul umanitar şi reacţia în situaţii de criză, 
combaterea schimbărilor climatice, apărarea drepturilor omului şi responsabilitate în 
aplicarea regulilor comune ale UE. 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai-sus menţionat în 
şedinţa din data de 29 septembrie 2015. 
       La dezbateri  au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri ai Comisiei. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere faptul că Guvernul 
României nu a transmis Parlamentului punctul de vedere cu privire la poziţia 
României faţă de documentul supus dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării 
Comunicării, considerând că la nivel european este nevoie de o nouă politică privind 
găsirea de soluţii cu privire la criza refugiaţilor, în contextul în care UE se confruntă 
cu o serie de provocări economice şi demografice pe termen lung. 

 
 
 

                     
            PREŞEDINTE                                                          SECRETAR 

          Nicolae PĂUN                                           Ioan Sorin ROMAN 
 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş 

 


