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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 24 noiembrie 2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 21 – 24 noiembrie 2022 

 

În perioada 21 – 24 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 22 noiembrie 2022, ora 14.00, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea inițiativei JOIN(2022)53 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU Planul de acţiune pentru tineret în cadrul 
acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 Promovarea participării şi a 
capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare 
durabilă, egalitate şi pace 

 

 Dezbaterea și adoptarea textului proiectului de Declarație a Parlamentului 
României referitoare la comemorarea foametei deliberate din anii 1932-
1933 din Ucraina, Holodomor 

În ziua de 22 noiembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea documente aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la JOIN(2022)53, doamna Kacso-Doboly Izabella-Maria, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a susținut că UE lansează un 
parteneriatul strategic cu tinerii în cadrul acțiunii externe a UE, în cadrul Planului de acțiune 
pentru tineret, un angajament politic față de tinerii din întreaga lume și o foaie de parcurs 
operațională menită să contribuie la construirea unor societăți democratice, egalitare, 
durabile și pașnice, pentru generațiile prezente și viitoare. Acest plan al UE recunoaște rolul 
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esențial al tinerilor în abordarea provocărilor globale complexe, stabilind cadrul pentru un 
parteneriat extern puternic și eficient.  

Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a Uniunii Europene pentru 
2022-2027, reprezintă primul cadru de politică pentru un parteneriat strategic cu 
tinerii din întreaga lume pentru un viitor rezilient, incluziv și sustenabil și va contribui la 
îndeplinirea angajamentelor internaționale asumate prin agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă a Organizației Națiunilor Unite și prin Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice. 

Planul de acțiune pentru tineret din cadrul acțiunii externe a UE se bazează pe 3 piloni 
de acțiune (mobilizarea, capacitarea și conectarea), care vor contribui la conturarea 
parteneriatului UE cu tinerii prin care se urmărește consolidarea inițiativele în curs și 
lansarea de noi inițiative-cheie pentru tinerii din întreaga lume, precum: 

 Inițiativa „Tineretul și femeile în democrație” care va sprijini organizațiile locale 
și tinerii activiști, prin promovarea reformelor democratice și a educației civile, combaterea 
corupției și promovarea dreptului de vot, a libertății de asociere și de întrunire,  

 Fondul de capacitare a tinerilor, o nouă inițiativă-pilot, care va oferi sprijin 
financiar inițiativelor conduse de tineri în țările partenere, punând accentul pe aplicarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special pe cele legate de mediu și de schimbările 
climatice, la nivel local, sau pe incluziunea tinerilor vulnerabili și marginalizați. 

 Academia de tineret Africa-Europa va concentra un sprijin financiar către 
învățarea formală/ informală și schimburi de experiență pentru tinerii care doresc să își 
îmbunătățească competențele de conducere și să creeze rețele de factori de schimbare, în 
Africa. 

UE va spori implicarea instituțională a tinerilor pentru a promova politicile și acțiunile 
externe ale UE prin crearea unei platforme a UE pentru dialogul periodic cu organizațiile de 
tineret, ca un element nou al Forumului de politici privind dezvoltarea, iar prin Comitetul de 
reflecție al tinerilor pentru parteneriate internaționale se va realiza participarea tinerilor la 
acțiunea externă a UE. Se vor organiza consultări obligatorii ale organizațiilor de tineret și 
structuri consultative pentru tineret, prin care se va oferi consiliere delegațiilor UE cu privire 
la prioritățile specifice fiecărei țări. Se vor elabora foi de parcurs ale UE cu privire la 
cooperarea cu organizațiile societății civile, inclusiv o perspectivă privind tineretul. 

În ultimii ani, tinerii au promovat principiile Agendei 2030 a ONU prin sprijinirea 
înființării unui Birou al ONU pentru tineret și s-au implicat în derularea parteneriatele 
încheiate între UE și Africa, Asia, America Latină și zona Caraibilor, regiunea 
mediteraneeană și țările din Golf. 

În urma prezentării realizate de doamna Kacso-Doboly și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile pentru 
inițiativa nelegislativă. 
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În ceea ce privește proiectul de Declarație a Parlamentului României 
referitoare la comemorarea foametei deliberate din anii 1932-1933 din Ucraina, 
Holodomor, în urma susținerii, de către domnul Iulian Fota, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, punctului de vedere al ministerului asupra textului 
Declarației, a consultărilor cu Comisia pentru politică externă din Senatul României și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea textului 
final al Declarației și înaintarea lui către Birourile Permanente Reunite în vederea 
introducerii pe ordinea de zi a Plenului Comun din data de 23 noiembrie 2022. 

În zilele de 21, 23 și 24 noiembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 22 noiembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Toda 
Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: 
Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

 

 

                       Președinte,                     Secretar, 

 

                 Biró Rozália-Ibolya                                     Albișteanu Mihail�
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