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 PROIECT  DE  OPINIE 

 
asupra  

 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire 
a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2016)468 

 
     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 subsidiarităţii şi fondului, 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 
al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2016)468, trimisă cu adresa 
nr.17/E din 20.09.2016, înregistrată cu nr. 4c-5/683 din 22 septembrie 2016.  

 
Documentul supus examinării este o iniţiativă prioritară a Comisiei cu caracter 

legislativ, iar termenul  pentru examinarea şi dezbaterea documentului legislativ de 
către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 
07.10.2016. 

Prezenta propunere vizează: să ofere o abordare comună în vederea asigurării unor 
modalităţi sigure şi legale de sosire în Uniunea Europeană pentru resortisanţii ţărilor 
terţe care au nevoie de protecţie internaţională, pentru a-i proteja de exploatarea de 
către reţelele de introducere ilegală de migranţi şi de diversele situaţii în care viaţa le 
este pusă în pericol în încercările de a  ajunge în Europa; să contribuie la reducerea 
presiunii exercitate de sosirile spontane asupra sistemelor de azil ale statelor membre; 
să permită partajarea responsabilităţii în materie de protecţie cu ţările în care sau în 
interiorul cărora au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de 
protecţie internaţională şi să reducă presiunea asupra acestor ţări şi, de asemenea, să 
ofere o contribuţie comună a Uniunii Europene la eforturile globale de relocare. 

Propunerea de faţă este coerentă cu politica globală pe termen lung privind o 
gestionare mai bună a migraţiei, prezentată de Comisie în Agenda europeană privind 
migraţia şi face parte din măsurile care constituie sistemul european comun de azil, 
fiind întemeiată pe articolul 78 alineatul (2) literele (d) (proceduri comune) şi (g) 
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(parteneriatul şi cooperarea cu ţările terţe) din TFUE, temei juridic ce impune 
utilizarea procedurii legislative ordinare. 

Membrii Comisiei au examinat şi dezbătut  documentul mai sus-menţionat,  Fişa de 
informare întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor şi 
Nota Ministerului Afacerilor Externe, atât în ansamblu, cât şi prin prisma respectării 
principiului subsidiarităţii, în şedinţa din data de 4 octombrie 2016, din totalul de 12 
membri ai comisiei fiind prezenţi  8 deputaţi. 

Membrii Comisiei apreciază eforturile depuse de Uniunea Europeană în asigurarea 
unei abordări integrate, durabile şi globale în ceea ce priveşte politica în domeniul 
migraţiei, bazată pe solidaritate şi pe o partajare echitabilă a responsabilităţilor, care să 
poată funcţiona în mod eficace şi în perioade de linişte şi susţin de principiu instituirea 
unui cadru legal permanent privind relocările pe teritoriul Uniunii Europene, în 
vederea respectării drepturilor fundamentale ale omului, prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene şi de documentele internaţionale în materia 
drepturilor omului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au constatat că documentul 
european supus dezbaterii respectă principiul sibsidiarităţii şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea prezentului proiect de opinie favorabil asupra 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 
al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2016)468. 
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