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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                      5 aprilie 2016 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                   COM(2016) - 166 
 

  
 

 
 

PROIECT DE OPINIE 

la COM(2016) 166 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale 
cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei - COM(2016)166 
 

              În conformitate cu prevederile art. 169 şi art.170 alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi al Protocoalelor nr.1 şi 2 anexate tratatelor 
Uniunii Europene, Comisia pentru drepturile omului culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată cu adresa nr. 7/E din 22 martie 2016, 
înregistrată sub nr. 4c-5/324/31 martie 2016, cu examinarea fondului 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi 
Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în 
domeniul migraţiei - COM(2016)166. 
              Comisia Europeană a adoptat  documentul la data de 16 martie  2016, 
înscriindu-se în categoria iniţiativelor prioritare, având caracter nelegislativ, iar 
termenul pentru aprobarea proiectului de opinie este 19 aprilie 2016. 
              Membrii comisiei, în şedinţa din 5 aprilie 2016,  prezenţi în număr de 9 
deputaţi din totalul de 12, au examinat Fişa de informare şi contribuţiile Direcţiei 
pentru Uniunea Europeană - Camera Deputaţilor şi au audiat opiniile 
reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne precum şi contribuţiile staff-ului 
propriu. 

  Directorul adjunct al Direcţiei Schengen din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne,  doamna Nuşa Coman a arătat că acest document prezintă 
rezultatele reuniunii  şefilor de stat sau de guvern  ai Uniunii Europene şi a  
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primului ministru al Turciei, cu privire la punerea în aplicare a Planului comun 
de acţiune pentru oprirea fluxului de migranţi în situaţie neregulamentară din 
Turcia în Uniunea Europeană. Propunerile suplimentare avansate de Turcia au 
fost incluse într-un set de şase principii, pe baza cărora se va derula colaborarea 
concretă în această materie. 
         În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil promovării 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi 
Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în 
domeniul migraţiei - COM(2016)166. 

 

                         

 

 

PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 

 
Iusein IBRAM                                                         Ioan Sorin ROMAN 

 

                                                     

                                                                                          
           

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: dr.Marcela Monica STOICA, consilier parlamentar 
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