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Comisia pentru drepturile omului, culte                   Bucureşti,  20 septembrie 2016 
şi problemele minorităţilor naţionale                                             
          

 
 PROIECT  DE  OPINIE 

 
asupra  

 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune privind integrarea 
resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 

 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată pentru examinarea pe fond, cu documentul: 
E51/2016 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune privind 
integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377, trimis cu adresa nr.16/E 
din 07.09.2016, înregistrat cu nr. 4c-5/615 din 13 septembrie 2016.  

 
Documentul supus examinării reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei, cu 

caracter nelegislativ, iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie de către 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 
22.09.2016. 

Comunicarea stabileşte priorităţile de politică şi instrumentele pentru acţiuni 
concrete, ce urmează a fi întreprinse la nivelul UE (art. 79 alin. (4) şi (5) TFUE 
precizează competenţele Uniunii Europene în materia integrării resortisanţilor ţărilor 
terţe), în vederea sprijinirii măsurilor de integrare la nivelul statelor membre, cu scopul 
de a continua dezvoltarea şi consolidarea politicilor de integrare în întreaga Uniune 
Europeană. 

Planul de acţiune în domeniul migraţiei a fost anunţat în „Agenda europeană 
privind migraţia” [COM(2015)240 din 13 mai 2015] şi în comunicarea Comisiei 
Europene din 6 aprilie 2016 – Posibilităţi de reformare a sistemului european comun 
de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie [COM(2016)197].  

Comisia, în comunicarea sa din 7 aprilie 2016, a subliniat faptul că, politicile 
economice şi sociale naţionale vor trebui să ţină seama de fluxul recent al migranţilor 
şi refugiaţilor din ţările terţe, în special pentru a răspunde nevoilor lor imediate şi 
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pentru a asigura integrarea acestora pe piaţa muncii şi în societate. Aceasta va fi o 
provocare pentru multe state membre, însă, în condiţii adecvate pentru integrarea 
rapidă şi cu succes, aceasta reprezintă o oportunitate, în special pentru statele membre 
care se confruntă cu schimbări demografice. Acest lucru este valabil inclusiv pe plan 
economic, întrucât există dovezi că resortisanţii ţărilor terţe au o contribuţie netă 
fiscală pozitivă dacă sunt bine integraţi în timp util - începând cu integrarea timpurie în 
educaţie şi pe piaţa forţei de muncă. 

 Asa cum se subliniază în document, este extrem de important, pentru bunăstarea, 
prosperitatea şi coeziunea viitoare a societăţilor europene, ca resortisanţii ţărilor terţe 
să poată contribui economic şi social la dezvoltarea comunităţilor-gazdă.  

Potrivit unui studiu publicat de serviciile Comisiei, integrarea reuşită şi rapidă a 
resortisanţilor ţărilor terţe poate contribui la îmbunătăţirea rezultatelor pe piaţa forţei 
de muncă, la abordarea provocărilor legate de schimbările demografice şi la 
îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice. Neintegrarea resortisanţilor riscă,  în 
mod real, să atragă costuri mai mari decât costul investiţiilor în politicile de integrare. 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut  documentul mai sus-menţionat, inclusiv   
Fişa de informare întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei 
Deputaţilor, în şedinţa din data de 20 septembrie 2016, din totalul de 12 membri ai 
comisiei fiind prezenţi 8 deputaţi. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat dna Ştefan Serenela, şef serviciu în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Membrii comisiei apreciază că prezentul plan de acţiune furnizează un cadru politic 
comun care ar trebui să sprijine statele membre pe măsură ce acestea îşi dezvoltă în 
continuare şi îşi consolidează politicile naţionale de integrare pentru migranţii din 
ţările terţe şi descrie sprijinul politic, operaţional şi financiar pe care Comisia îl va 
oferi pentru susţinerea eforturilor acestora. În aceleaşi considerente, apreciază de 
asemenea că statele membre au nevoie de sprijin real în consolidarea utilizării 
coordonate şi strategice a fondurilor UE relevante pentru rezultate pe teren mai rapide 
şi mai eficace. 

 
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: Plan de 
acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe - COM (2016) 377.  
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