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In perioada 9 – 10 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 9 mai 2017 
 

 Dezbaterea următoarelor iniţiative europene: 
 

COM(2017)200 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CONSILIU PRIVIND EFICIENTIZAREA POLITICII DE RETURNARE A UNIUNII EUROPENE 
– UN PLAN DE ACȚIUNE REÎNNOIT 
 
JOIN(2017)11 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI 
CONSILIU - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria 
 

 Diverse. 
 

La primul punct al ordinii de zi,  COM (2017) 200 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii 
Europene – Un plan de acțiune reînnoit, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului, 
domnul Dan Mihai Chirica, Secretar de Stat şi doamna Simona Ştefan, Director adjunct, 
Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, au afirmat că Planul de acţiune reînnoit prevede acţiuni suplimentare, ce 
urmează a fi aplicate în paralel cu cele 36 de acţiuni din planul de acţiune existent, ce vizează 
depăşirea provocărilor pe care le presupune returnarea, accentul fiind pus în mod special pe 
aprofundarea parteneriatelor cu statele terţe.  

Având în vedere necesitatea de a ne raporta la realităţile concrete, ţinând cont şi de 
modificările aduse în cadrul Agenţiei Frontex, Planul reînnoit urmăreşte asigurarea unor 
rezultate măsurabile în ceea ce priveşte prevenirea migraţiei neregulamentare şi returnarea 
migranţilor aflaţi în situaţie neregulamentară. In acest scop, Comisia a adoptat 
Recomandarea cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 
privind returnarea. Până la sfârşitul acestui an, Comisia va prezenta un raport cu privire la 
progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de acţiune revizuit în materie de 
returnare şi a recomandării. 
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S-a mai arătat că documentul supus dezbaterii este structurat pe două componente, 
respectiv: 1) sistemul de returnare al UE – eficientizarea sistemelor administrative şi a 
procedurilor de returnare naţionale şi 2) depăsirea provocărilor legate de readmisie, în cadrul 
cărora sunt propuse o serie de acţiuni de întreprins la nivelul statelor membre sau 
instituţiilor/agenţiilor UE. 

A menţionat că România susţine măsurile care au ca obiectiv evitarea returnărilor, în 
principal situaţia cazurilor presoanelor care nu deţin documente şi care pun probleme de 
identificare, dând exemplul relaţiei dificile cu Pakistanul, şi că pentru România instrumentul de 
bază şi cadrul juridic de referinţă în materie de returnare rămâne Directiva 115/2008. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile. 

La punctul doi al ordinii de zi JOIN (2017) 11 Comunicare Comună către Parlamentul 
European şi Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria domnul Alexandru 
Victor Micula, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, a susţinut că Strategia UE 
pentru Siria a fost adoptată în Consiliul European din 3 aprilie a.c. şi are ca obiectiv stabilirea 
modului în care UE poate să joace un rol mai important în contribuţia, în cadrul existent 
convenit de ONU, la o soluţie politică durabilă în Siria şi să ajute la instaurarea stabilităţii şi la 
sprijinirea procesului de reconstrucţie după ajungerea la un acord şi după demararea unei 
tranziţii politice credibile. 

Pentru atingerea acestor obiective, UE a elaborat un set de măsuri, respectiv: 
încheierea războiului printr-un proces de tranziţie politică, negociat de părţile implicate în 
conflict cu sprijinul trimisului special al ONU pentru Siria şi al principalilor actori internaţionali 
şi regionali; promovarea unei tranziţii concludente şi favorabile incluziunii în Siria; promovarea 
democraţiei, a drepturilor omului şi a libertăţii de exprimare, prin consolidarea societăţii civile 
siriene; promovarea unui proces de reconciliere naţională care să se bazeze pe eforturile de 
consolidare a păcii şi pe combaterea extremismului violent; salvarea de vieţi omeneşti şi 
sprijinirea rezilienţei populaţiei siriene şi a instituţiilor şi societăţii siriene. 

A afirmat că Uniunea Europeană va continua să sprijine opoziţia siriană, societatea 
civilă şi, în mod special, femeile care vor participa la construirea viitorului ţării. Din această 
perspectivă, menţinerea unui nivel de finanţare cel puţin egal celui din 2016 este necesar. 

 A menţionat că România susţine această strategie din două considerente: 1) Strategia 
UE pentru Siria reprezintă un cadru adecvat pentru un răspuns european mai eficient la criza 
siriană şi 2) reglementarea situaţiei politice a conflictului fiind singura opţiune viabilă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile. 

La punctul Diverse al ordinii de zi s-a menţionat că marţi, 16 mai a.c., Comisiile pentru 
politică externă şi Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor avea o 
întrevedere cu domnul ambasador Tacan Ildem, asistentul Secretarului general al NATO 
pentru diplomaţie publică.  

În data de 10 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 

 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 


