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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE 
privind returnarea {COM(2015) 453final}. 

Comisia ia act cu satisfacţie de sprijinul pe care Camera Deputaţilor îl acordă planului de 
acţiune al UE privind returnarea şi acţiunilor concrete propuse în cadrul acestuia în vederea 
facilitării returnării şi readmisiei migranţilor în situaţie neregulamentară din statele membre 
către ţările lor de origine. 

în ceea ce priveşte propunerile concrete pentru o mai bună punere în aplicare a planului de 
acţiune privind returnarea, Comisia salută, în primul rând, propunerea Camerei Deputaţilor 
privind stabilirea unei colaborări cu sectorul privat pentru crearea unor oportunităţi de 
reintegrare în ţările de origine ale migranţilor. Mai multe state membre au încercat în trecut 
să coopereze, într-o măsură limitată, cu societăţi private pentru crearea de locuri de muncă, 
oferirea de formare profesională şi îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale în rândul 
persoanelor care fac obiectul procedurii de returnare. Comisia intenţionează să continue, în 
strânsă cooperare cu statele membre, să ofere sprijin pentru schimbul de bune practici şi, în 
acest context, va examina îndeaproape, cu certitudine, posibilităţile de schimburi între 
sectorul public şi cel privat. 

In ceea ce priveşte recomandarea ca Uniunea Europeană să ofere sprijin unor ţări terţe 
pentru primirea migranţilor, Comisia are plăcerea să informeze Camera Deputaţilor că se 
înregistrează progrese în dezvoltarea şi implementarea aşa-numitelor programe regionale de 
dezvoltare şi protecţie din Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Cornul Africii. Obiectivul 
principal al acestor programe este îmbunătăţirea capacităţii ţărilor terţe de a oferi o 
protecţie internaţională eficace persoanelor care au nevoie de aceasta, incluzând atât o 
componentă puternică de dezvoltare, cât şi sprijin pentru comunităţile-gazdă. în plus, aceste 
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programe pot oferi sprijin pentru returnarea voluntară a resortisanţilor ţărilor terţe din 
ţările de tranzit. Comisia încurajează în continuare toate statele membre interesate să 
participe la aceste programe. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 
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