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PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European şi Consiliu- Creşterea nivelului de securitate într-o lume a 

mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul 
combaterii terorismului şi a consolidării frontierelor externe - COM 

(2016) 602 
 
         În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată prin adresa nr. 18/E din 30 septembrie 2016, 
înregistrată cu nr. 4c-5/753/ 03 octombrie 2016, pentru examinarea fondului 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi 
Consiliu- Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: 
îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi a 
consolidării frontierelor externe- COM (2016) 602. 
            Cu ocazia discursului preşedintelui Juncker privind starea Uniunii în 2016, 
Comisia a prezentat la 14 septembrie 2016 prezenta comunicare care reprezintă o 
iniţiativă prioritară a Comisiei cu caracter nelegislativ, termenul  pentru aprobarea 
proiectului de opinie fiind 13.10.2016 iar scopul ei este stabilirea principalelor 
direcţii de lucru pentru aplicarea agendelor europene privind migraţia şi 
securitatea în Uniunea Europeană.           
           În şedinţa din data de 11 octombrie 2016, membrii comisiei au examinat şi 
dezbătut fondul omunicării,  Fişa de informare realizată de Direcţia pentru 
Uniunea Europeană - Camera Deputaţilor şi conţinutul Notei trimise de Ministerul 
Afacerilor Externe. Din totalul de 12 membri ai comisiei au fost prezenţi 7 
deputaţi. 
          Membrii comisiei apreciază faptul că această comunicare a Comisiei 
Europene realizează o conexiune explicită între eforturile de gestionare a migraţiei 
şi cele de consolidare a securităţii interne, prin protejarea, cu prioritate, a 
frontierelor externe a UE şi prin îmbunătăţirea schimbului de informaţii. Totodată, 
salută faptul că această comunicare promovează o viziune integratoare între 
diversele iniţiative recente, cum ar fi: operaţionalizarea Agenţiei Europene de 
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Frontieră şi Pază de Coastă (EBCG), Sistemul de Intrări/Ieşiri (Entry Exit 
System), Sistemul UE de Informaţii şi de Autorizare a Călătoriilor (European 
Travel Information and Authorisation System -ETIAS), consolidarea Europol şi 
altele, plasându-le sub obiectivul mobilităţii în spaţiul UE. 
            În ceea ce priveşte Sistemul UE de Informaţii şi de Autorizare a 
Călătoriilor, deputaţii din comisie au arătat că aşteaptă rezultatele studiului şi  
propunerea legislativă din partea Comisiei Europene, remarcând că respectiva 
propunere ar viza doar statele din Spaţiul Schengen cu drepturi depline, solicită 
reconsiderarea acestei variante precum şi includerea statelor care nu aplică integral 
acquis-ul Schengen în obiectivul propunerii, evitarea separării artificiale ale 
acestora şi utilizarea deplină a contribuţiei pe care aceste state o pot aduce 
efortului comun la asigurarea securităţii cetăţenilor europeni. 
            În acelaşi timp, membrii comisiei apreciază că Europolul, ca instrument 
principal al UE de intensificare a cooperării dintre autorităţile naşionale 
responsabile cu securitatea, a luat măsuri eficiente cum ar fi recenta înfiinţare a 
Centrului European de combatere a terorismului (CECT), a Centrului european de 
luptă împotriva traficului cu migranţi (EMSC- European Migrant Smuggling 
Centre) şi a Centrului european de combatere a criminalităţii informatice. 
Deocamdată, deputaţii din Comisie au luat la cunoştiinţă că Ministerul Afacerilor 
Interne (MAI) nu are nici un ofiţer detaşat în cadrul EMSC. 
            Nu în ultimul rând, membrii comisiei, salută faptul că această comunicare 
a Comisiei Europene promovează ideea creării unei platforme de schimb de 
informaţii. 
            În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea favorabilă a prezentului proiect de opinie 
vizând o Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European şi Consiliu- Creşterea nivelului de securitate într-o lume a 
mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii 
terorismului şi a consolidării frontierelor externe- COM (2016) 602. 
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