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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte                       Bucureşti, 15 martie 2015 
şi problemele minorităţilor naţionale                     
                

 
 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  documentului Comunicare  privind stadiul de realizare a acţiunilor 
prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia 

COM (2016) 85  
 

 
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 Hotărârii 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 
9 martie 2016 cu examinarea fondului Comunicare  privind stadiul de realizare a 
acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia COM (2016) 85. 

Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei, are caracter 
nelegislativ, iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie este 31.03.2016. 

Comunicarea face, pe scurt, bilanţul punerii în aplicare a acţiunilor convenite ca 
răspuns la criza refugiaţilor şi subliniază principalele domenii în care sunt necesare 
mai multe măsuri pe termen scurt, pentru a redobândi controlul situaţiei, respectiv, 
stabilizarea situaţiei din statele membre care se confruntă cu cea mai mare presiune, 
punerea în aplicare a relocării din Grecia şi Italia, protecţia frontierelor externe ale 
UE, acordarea de sprijin de primă necesitate migranţilor şi refugiaţilor, o mai bună 
funcţionare a returnării şi readmisiei, sprijinirea refugiaţilor din afara UE şi aplicarea 
Planului de acţiune comun UE-Turcia în domeniul migraţiei. 

Comisia accentuează faptul că toate statele membre trebuie să depună eforturi 
pentru a împiedica deplasările ilegale ale persoanelor care îşi manifestă interesul de a 
solicita azil în altă parte, având în vedere că, în cazul în care au nevoie de protecţie nu 
este alegerea lor unde anume. 

Uniunea Europeană şi-a propus să consolideze politica Europei în ceea ce 
priveşte azilul şi migraţia, date fiind noile provocări cu care aceasta se confruntă.  

Activitatea Comisiei privind punerea în aplicare a legislaţiei şi procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor reflectă faptul că, unul dintre punctele slabe ale 
sistemului UE de gestionare a migraţiei şi, în special, ale sistemului european comun 
de azil, constă într-o transpunere incompletă şi o punere în aplicare incoerentă. 
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Comisia depune eforturi pentru a ajuta statele membre să asigure conformitatea 
deplină. Aceasta va continua să îşi utilizeze la maximum competenţele conferite prin 
tratat pentru a da curs procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 
potenţiale sau reale, în vederea asigurării conformităţii depline cu normele UE 
convenite de comun acord. 

 În concluzie, este nevoie de măsuri urgente pentru a restabili ordinea în 
sistemul migraţiei şi a se impune controlul fluxurilor neregulamentare prin ruta est-
mediteraneeană/a Balcanilor de Vest, precum şi pentru reformarea politicii comune 
de azil la nivelul Uniunii Europene. Consiliul European ar trebui să se angajeze să ia 
măsurile necesare, iar instituţiile UE, agenţiile UE şi toate statele membre ar trebui să 
le pună în aplicare cu fermitate.  

Aplicarea integrală a legislaţiei UE în materie de azil şi de gestionare a 
frontierelor şi punerea în aplicare a deciziilor colective adoptate în cursul anului 
trecut ar garanta o repartizare echitabilă a responsabilităţilor între statele membre ale 
UE şi ar asigura faptul că fiecare stat în parte este în măsură să facă faţă situaţiei. 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus-menţionat în 
şedinţa din data de 15 martie 2016, din totalul de 11 membri ai comisiei fiind prezenţi 
6 deputaţi. 
        La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, doamna prof.univ.dr. Irina 
Zlătescu-Moroianu, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului şi 
domnul Tiberiu Trifan, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.  

Membrii comisiei consideră că eforturile făcute de organismele europene şi 
statele membre în domeniul migraţiei şi azilului sunt considerabile şi apreciază că 
este nevoie de un efort global şi susţinut pentru găsirea celor mai bune soluţii, pentru 
ca valorile şi drepturile fundamentale ale Uniunii Europene să nu fie puse în pericol. 

De asemenea, consideră că la nivel european este imperios necesară accelerarea 
implementării măsurilor adoptate până în prezent, cu accent pe relocarea de refugiaţi 
din Grecia şi Italia, în baza celor două decizii de relocare  şi de eforturi susţinute 
pentru adoptarea rapidă a pachetului referitor la o mai bună protejare a frontierelor 
externe ale Uniunii Europene.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării 
privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene 
privind migraţia COM (2016) 85. 
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