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În perioada 1-3 şi 8 iulie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările şedinţelor cu următoarea ordine de zi: 

1. Examinarea COM(2015)285 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ŞI 

SOCIAL EUROPEAN ŞI COMITETUL REGIUNILOR, Planul de acţiune al 

UE împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015-2020) 

2. Studierea priorităţilor preşedinţiei luxemburgheze a Consiliului UE 

3. Analizarea evoluţiilor din dosare de actualitate ale politicii externe  

 

Comunicarea CE nr. 285/2015 se referă la un Plan de acţiune împotriva introducerii 

ilegale de migranţi şi stabileşte acţiunile specifice necesare pentru a implementa cele două 

Agende din acest domeniu, incluzând acţiunile-cheie identificate deja în acestea.  

Cele două Agende sunt: Agenda europeană privind migraţia, care a fost adoptată de 

CE la 13 mai 2015 şi Agenda europeană privind securitatea, adoptată de Comisie la 28 

aprilie 2015. Prin urmare, acest prim Plan de acţiune a UE stabileşte acţiuni concrete de 

combatere şi prevenire a introducerii ilegale de imigranţi, asigurând în acelaşi timp, 

protecţia drepturilor omului, în cazul migranţilor. Planul de acţiune se bazează pe o 

abordare multidisciplinară, care implică actori şi instituţii de la nivel local, regional, naţional 

şi internaţional. Acest Plan acoperă toate etapele şi tipurile de introducere ilegală de 

migranţi, precum şi toate rutele de migraţie. 

Programul de lucru al Pre�edin�iei Luxemburg se axează pe 7 teme principale: 

stimularea investi�iilor pentru a da un impuls cre�terii economice �i ocupării for�ei de 
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muncă; aprofundarea dimensiunii sociale a UE; gestionarea migra�iei, incluzând 

libertatea, justi�ia �i securitatea; revitalizarea pie�ei unice, cu accent pe dimensiunea sa 

digitală;  plasarea competitivită�ii UE într-un cadru global �i transparent; promovarea 

dezvoltării durabile �i consolidarea prezen�ei UE pe scena mondială. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul Borbély László, preşedintele 

Comisiei. 

La şedinţele Comisiei din 1-3 şi 8 iulie au fost prezenţi 19 membri ai Comisie: 

Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL) 

Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache 
Daniel (PSD), Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), 

Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), 
Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Sava Andrei-
Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Au  fost absenţi: dna Anastase Roberta 
Alma (PNL), dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru) şi dl Rizea Cristian (PSD). 

 

 

          Preşedinte,                    Secretar, 
 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 


