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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 14 și 16 iunie 2016

 În ziua de 14 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:
I.

Examinarea în fond a unor propuneri ale Uniunii Europene şi adoptarea unor opinii:

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
sistemului de intrare / ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor
referitoare la refuzul intrării în ceea ce privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele
externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul
asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului
(UE) nr. 1077/2011 - COM(2016) 194
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Sisteme de informații mai
puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate - COM(2016) 205
II.

Examinarea conformității cu principiul subsidiarității și adoptarea unei opinii sau a unui aviz
motivat pentru:

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
sistemului de intrare / ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor
referitoare la refuzul intrării în ceea ce privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele
externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul
asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului
(UE) nr. 1077/2011 - COM(2016) 194
La punctele I.1. și I.2. din ordinea de zi, au fost examinate în fond Propunerea de Regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare / ieșire (EES) pentru
înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce privește pe
resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de
stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, COM(2016) 194 și
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Sisteme de informații mai puternice și
mai inteligente în materie de frontiere și securitate, COM(2016) 205.
Au participat, în calitate de invitați, domnul Horațiu Radu, sub-secretar de stat în Ministerul
afacerilor externe și doamna Nușa Coman, reprezentantul Ministerului afacerilor interne.
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1. Propunerea de Regulament instituie un sistem de intrare/ieșire (Entry/Exit System – EES)
pentru înregistrarea și stocarea informațiilor privind data, ora și locul intrării și ieșirii resortisanților
țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, pentru calcularea
șederii acestora și pentru generarea de alerte către statele membre în cazul expirării perioadelor de ședere
autorizate, precum și pentru înregistrarea datei, orei și locului refuzului intrării resortisanților țărilor terțe
a căror intrare pentru ședere de scurtă durată a fost refuzată, a autorității statului membru care a refuzat
intrarea și a motivelor refuzului.
2. Comunicarea ” Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și
securitate” propune o dezbatere asupra modului în care sistemele de informații din Uniunea Europeană
pot consolida într-un mod eficient gestionarea frontierelor și securitatea internă, bazându-se pe sinergiile
importante dintre agendele europene privind securitatea și migrația.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie comună
pentru cele două propuneri de acte europene, opinie care să cuprindă toate observațiile și recomandările
făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de
examinare parlamentară.
La punctul II din ordinea de zi a fost examinată conformitatea cu principiul subsidiarității a
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/
ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în
ceea ce privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii
Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, COM(2016) 194.
Membrii comisiei au admis că obiectivele propunerii nu pot fi realizate decât sub forma unor
norme comune la nivelul Uniunii Europene și au hotărât, în unanimitate, să se consemneze că propunerea
de regulament este conformă cu principiul subsidiarității. A fost redactată o opinie a comisiei în acest
sens.
 În ziua de 16 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi:
I. Evaluarea punctelor de vedere exprimate cu ocazia dezbaterii publice din 15 iunie a.c. cu tema
”Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP) și implicațiile asupra României”.
II. Pregătirea dezbaterii publice din 28 iunie a.c. cu tema ”Evoluții în planul relațiilor internaționale
în contextul actualelor amenințări de securitate”.
La punctul I. din ordinea de zi membrii Comisiei pentru afaceri europene au procedat la evaluarea
punctelor de vedere emise în cadrul dezbaterii publice din 15 iunie a.c., având tema ”Parteneriatul
Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP) și implicațiile asupra României”, dezbatere organizată de
Comisia pentru afaceri europene și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în
parteneriat cu Ambasada SUA. TTIP reprezintă un proiect esenţial pentru consolidarea comerţului
internaţional şi a cooperării transatlantice, având drept obiectiv consolidarea legăturilor şi aducerea într-o
zonă de liber schimb a primelor două economii ale lumii.
Evenimentul, moderat de doamna deputat Ana Birchall, preşedintele comisiei, a numărat printre
invitați diplomaţi, reprezentanţi ai Guvernului, parlamentari, reprezentanţi ai mediului de afaceri, membri
ai ONG-urilor de profil şi jurnalişti.
La punctul II. din ordinea de zi membrii comisiei au stabilit detaliile privind organizarea
dezbaterii publice cu tema ”Evoluții în planul relațiilor internaționale în contextul actualelor amenințări
de securitate”, dezbatere ce va avea loc în data de 28 iunie a.c.
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În ziua de 14 iunie a.c., ședința a fost condusă de doamna deputat Birchall Ana, președintele
comisiei.
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 17 deputați: Birchall Ana
(PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD),
Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila
(UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria
(PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin
(PNL), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (neafiliat).
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Dumitru
Ioana Jenica (PSD), Nazare Alexandru (PNL), Tîlvăr Angel (PSD).
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Preşedinte,
Ana BIRCHALL

Red.: Gabriela Negreț, consilier
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