
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte                 Bucureşti, 20 septembrie 2016 
şi problemele minorităţilor naţionale                      COM(2015)  385 
                
            

 
 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  Comunicării Comisiei către  Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii  privind  stabilirea unui 
nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda europeană privind 

migraţia COM (2016) 385 
 

 
            În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a  Protocolului 
nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată prin adresa nr. 14/E din 23 iunie 2016, 
înregistrată cu nr. 4c-5/531/ 28 iunie 2016, cu examinarea fondului  Comunicării 
către  Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de 
Investiţii  privind  stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe 
Agenda europeană privind migraţia COM (2016) 385. 

 
          Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei, are caracter 
nelegislativ, iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie este 22.09.2016 şi 
are ca scop explicarea modului în care acţiunea externă a Uniunii Europene va 
contribui la gestionarea situaţiei migranţilor şi a refugiaţilor. Astfel, acţiunea externă 
a UE trebuie să implice acţiuni credibile în interior pentru a descuraja introducerea 
ilegală de migranţi şi intrările ilegale şi totodată o mai bună cooperare cu parteneriii 
externi ai Uniunii. 
          Prin încheierea unor parteneriate personalizate cu principalele ţări terţe de 
origine şi tranzit sunt folosite instrumentele financiare ca de  exemplu: Fondul 
fiduciar regional pentru Siria, Fondul fiduciar de urgenţă pentru Africa şi 
Instrumentul pentru pentru refugiaţii din Turcia, acestea fiind considerate parteneriate 
pe termen lung. SE preconizează şi parteneriate pe termen scurt cu Iordania şi Liban, 
pe termen mediu cu Niger, Nigeria, Senegal, Mali şi Etiopia. 
          Instrumentele financiare vizează următoarele măsuri: majorarea alocărilor 
financiare destinate abordăriii cauzelor profunde ale migraţiei neregulamentare şi ale 
strămutării forţate; combinarea inteligentă de resurse pe termen scurt şi de 
instrumente financiare pe termen lung pentru a produce rezultate imediate. 
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          Un alt aspect abordat este cel al finanţării noului cadru de cooperare, 
comunicarea prezentând în acest sens, un inventar amplu al resurselor existente care 
pot fi folosite pentru punerea în aplicare a noilor parteneriate. 
         În şedinţa din data de 20 septembrie 2016, membrii comisiei au examinat şi  
Fişa de informare şi contribuţiile Direcţiei pentru Uniunea Europeană - Camera 
Deputaţilor şi conţinutul Notei trimise de Ministerul Afacerilor Externe. 
          În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea întocmirea prezentul proiect de opinie, favorabil 
adoptării Comunicării Comisiei către  Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii  privind  stabilirea unui 
nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda europeană privind 
migraţia COM (2016) 385. 
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            PREŞEDINTE                                                          SECRETAR 
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Întocmit: Dr. Marcela Monica STOICA, consilier parlamentar  

 
 
 
 
 
 


