Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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Bucureşti, 22 noiembrie 2018
PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 20-22 noiembrie 2018
În perioada 20-22 noiembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Joi, 22 noiembrie, orele 13.00-14.00, Salonul Alb , nivel P1
Intâlnirea Comisiilor de politică externă şi afaceri europene ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi
Senatului

pentru

coordonarea

activităţilor

parlamentare

necesare

pregătirii

Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene cu domnul Dimitris Avramapoulos, Comisar
european pentru migraţie, afaceri interne şi cetăţenie.
În data de 22 noiembrie a.c., membrii Comisiilor pentru politică externă,
împreună cu membrii Comisiilor pentru afaceri europene ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului au avut o întâlnire cu Comisarul european pentru migraţie, afaceri interne
şi cetăţenie, domnul Dimitris Avramapoulos.
În cadrul întrevederii au fost abordate teme privind politicile de securitate şi
migraţie ale Uniunii Europene, protecţia frontierelor externe, returnarea, sistemul
european comun de azil, precum şi priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul
Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019.
În intervenţiile părţii române s-a evidenţiat faptul că România susţine
politicile Uniunii Europene în domeniul migraţiei, că ele vor deveni consensual
acceptate și eforturile se vor îndrepta mai puţin spre ideea de a stopa și mai mult
de a preveni, prin cunoașterea cauzelor și reducerea tensiunilor în ţările de origine
ale fluxurilor migraţioniste.
S-a subliniat că Parlamentul României susţine iniţiativele legislative ale
Comisiei Europene, în marja Președinţiei române la Consiliul Uniunii Europene din
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primul semestru al anului 2019 şi că răspunsul politic la criza migraţiei ilegale ar
putea fi reprezentat de implementarea unui mecanism integrat și de solidaritate.
Domnul Dimitris Avramapoulos și-a exprimat deschiderea de a colabora cu
instituţiile statului român în vederea pregătirii Președinţiei Consiliului UE din prima
jumătate a anului viitor, a evidenţiat că principalele direcţii vizate de politicile
europene pentru migraţie se axează pe intensificarea cooperării cu statele terţe de
origine și de tranzit, în cadrul unor parteneriate personalizate, acordând o atenţie
specială dimensiunii externe atât a migraţiei, cât și întărirea protecţiei frontierelor
externe ale Uniunii prin extinderea mandatului agenţiei FRONTEX.
În zilele de 20 şi 21 noiembrie a.c. membrii Comisiei au avut studiu
individual asupra unor documente privind migraţia în spaţiul european.
La şedinţele Comisiei din data de 20, 21 şi 22 noiembrie şi-au înregistrat
prezenţa un număr de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean BenOni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai
(PNL),

Furtună

Mirela

(PSD),

Anastase

Roberta

Alma

(PNL),

Bogaciu

Alexandra Corina (PSD), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian
(Neafiliat), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi
Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru RăzvanIlie (PSD), Tomac Eugen (PMP). Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL), Constantin
Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD
- Guvern) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL).

Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

