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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                               13 octombrie 2015 
şi problemele minorităţilor naţionale                                             COM(2015) - 450 
 

  
 

 
PROIECT DE OPINIE 

la COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în 

sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei 

internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE  

 

                În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 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 precum şi  cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43 din 6 mai 2015 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

drepturile omului culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată în data de 7 

octombrie 2015 cu examinarea subsidiarităţii „Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză şi de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre 

statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid” - 

COM(2015)450. 

  În şedinţa din 13 octombrie 2015, luând în considerare opinia de fond a Comisiei 

asupra aceluiaşi proiect de Regulament adoptată în şedinţa din 01 octombrie 2015, membrii 
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Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, în 

unanimitate, adoptarea următorului proiect de opinie în care: 

             - se susţin opiniile exprimate în cazul Agendei europene privind migraţia - COM240, 

şi COM285 „Planul de acţiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015 - 

2020)”; 

              - se decide că „Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză şi de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 

2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 

examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre 

de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid” - COM(2015)450,  respectă 

principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

     deputat NICOLAE PĂUN                                  deputat IOAN SORIN ROMAN 
           

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Dr. Marcela Monica STOICA, consilier parlamentar 

 

 

 

                         

 
 

 
 


