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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
8 – 10 aprilie 2014
În perioada 8 – 10 aprilie 2014, Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi:
Studierea concluziilor Conferinţei interparlamentare de Politică
Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi de Politică de Apărare şi de
Securitate Comună (PASC), desfăşurată la Atena, în perioada 3 – 4 aprilie
a.c., sub preşedinţia greacă a Consiliului Uniunii Europene.
În cadrul Conferinţei s-au discutat priorităţile actuale ale Politicii Externe
şi de Securitate Comună (PESC), abordându-se subiecte, precum:
Ucraina – participanţii şi-au exprimat adânca îngrijorare privind criza din
Ucraina şi consecinţele pentru securitatea internaţională, statul de drept şi
guvernanţa globală, condamnând intervenţia militară a Rusiei şi anexarea
ilegală a Crimeei, care contravine dreptului internaţional şi angajamentelor
prezente ale Rusiei, acţiuni care încalcă prevederile Cartei ONU şi ale Actului
Final de la Helsinki, precum şi angajamentele asumate de Federaţia Rusă, prin
Memorandum-ul de la Budapesta (1994). De asemenea, au declarat
neconstituţional referendumul din Crimeea de la 16 martie a.c., condamnând

cu fermitate toate actele care compromit integritatea teritorială şi suveranitatea
Ucrainei.
Siria – participanţii şi-au manifestat îngrijorarea majoră pentru conflictul din
Siria, care a avut drept consecinţe peste 140 de morţi, 2 milioane de refugiaţi şi
9,3 milioane de sirieni care au nevoie de asistenţă umanitară. Aceştia au
solicitat instituţiilor UE şi ţărilor membre să ofere asistenţă umanitară,
transmiţând un apel şi către ONU, în vederea implementării unor măsuri
umanitare în întreaga Sirie. În lumina ultimelor evoluţii din lumea arabă şi a
crizei din Siria, participanţii au subliniat necesitatea imperioasă de progres în
derularea procesului de pace din Orientul Mijlociu, reafirmând faptul că
soluţionarea conflictului constituie un obiectiv fundamental al Uniunii Europene.
Egipt - participanţii au salutat adoptarea constituţiei egiptene, exprimându-şi
îngrijorarea cu privire la credibilitatea tranziţiei democratice a acestei ţări, având
în vedere condamnarea la moarte a peste 500 de reprezentanţi ai organizaţiei
Frăţia Musulmană, pe care o consideră inacceptabilă şi contrară prevederilor
Constituţiei. Participanţii au recomandat autorităţilor egiptene să asigure condiţii
pentru desfăşurarea unor procese corecte şi pentru realizarea unui dialog
correct cu toate forţele politice din ţară.
Priorităţi pentru Politica de Apărare şi de Securitate Comună (PASC)
În vederea obţinerii unor rezultate concrete pentru Consiliul European din
iulie 2015, participanţii au concluzionat că este necesar să existe o întâlnire
anuală a Consiliului European şi întâlniri periodice ale Consiliului de Apărare
pentru a dezbate problemele aferente acestui domeniu.
Având în vedere evoluţiile recente din Ucraina şi Nordul Africii, participanţii
au subliniat că statele membre UE trebuie să se bucure de acelaşi nivel de
securitate, îndemnând la coordonarea strategică a politicilor externe alu Uniunii
Europene, cu respectarea prevederilor Tratatului de la Lisabona. De
asemenea, s-a considerat că este necesară o revizuire a politicilor Uniunii în
materie de securitate comună.

Africa - participanţii au salutat lansarea Misiunii UE în Mali. De asemenea,
au subliniat că criza din Sahel şi Africa Sub-Sahariană pune în pericol
interesele şi securitatea cetăţenilor europeni. De aceea, pacea este o condiţie
obligatorie pentru dezvoltarea în ansamblu, a continentului.
În finalul conferinţei, participanţii au apreciat importanţa unor astfel de
întâlniri care oferă prilejul de a expune probleme şi soluţii comune, în vederea
îmbunătăţirii procedurilor şi practicilor parlamentelor naţionale, pentru existenţa
unei Uniuni Europene puternice şi solidare.
În zilele de 8 şi 9 aprilie a.c., şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul
Petre Roman, vicepreşedinte al Comisiei, iar în ziua de 10 aprilie a.c., şedinţa
Comisiei a fost condusă de domnul Borbély László, preşedintele Comisiei.
La şedinţa din data de 8 aprilie a.c., au participat următorii 20 deputaţi:
Roman Petre (PNL), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu
(PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL),
Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), dl. Militaru Lucian (PDL), Mitrea
Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu
Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL),
Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Stroe Ionuţ
Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenţi
motivat, aflându-se în deplasare oficială, deputaţii: Borbély László (UDMR),
Intotero Natalia-Elena (PSD), Tiuch Cătălin (PSD).
La şedinţa din data de 9 aprilie a.c., au participat următorii 19 deputaţi:
Roman Petre (PNL), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu
(PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL),
Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), dl. Militaru Lucian (PDL), Mitrea
Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu
Tohme Oana (PSD), Pârgaru Ion (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin
(PDL), Rizea Cristian (PSD), Stroe Ionuţ Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD),

Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenţi motivat, aflându-se în deplasare
oficială, domnii: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD),
Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Tiuch Cătălin (PSD).
La şedinţa din data de 10 aprilie a.c., au participat următorii 22 deputaţi:
Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL),
Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel
Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu
Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor
(minorităţi naţionale),

dl. Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD),

Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana
(PSD), Pârgaru Ion (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea
Cristian (PSD), Stroe Ionuţ Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin
(PSD), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent motivat, aflându-se în
deplasare oficială, domnul Nistor Gheorghe-Vlad (PNL).
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