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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
 

Bucureşti,   13 mai 2020                                                       
Nr. 4c-6/231                                        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  JOIN(2020)7 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 

ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Politica privind 
Parteneriatul estic după 2020 Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care 

produce rezultate pentru toţi 
 

 
În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană  (TUE), a 
Protocolului nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
prin adresa nr.290 din 6 mai 2020, referitoare la Nota 5/E  din 22.04.2020, pentru 
examinare pe fond, cu documentul JOIN(2020)7 - COMUNICARE COMUNĂ 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR Politica privind Parteneriatul estic după 2020 Consolidarea 
rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi, înregistrată cu 
nr.4c-6/231 din 11 mai 2020. 

 
Comunicarea Comisiei are caracter nelegislativ, iar termenul pentru aprobarea 

proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale este 13 mai 2020. 

Lansat în 2009, parteneriatul estic este o inițiativă comună a Uniunii Europene, a 
statelor membre ale acesteia și a Armeniei, a Azerbaidjanului, a Belarusului, a 
Georgiei, a Republicii Moldova  și a Ucrainei („țările partenereal cărui scop, este acela 
de a consolida și a aprofunda relațiile politice și economice dintre UE, statele membre 
ale acesteia și țările partenere și de a le ajuta pe acestea din urmă să realizeze dubla 
transformare ecologică și digitală. Parteneriatul estic sprijină îndeplinirea multor 
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obiective de politică mondială, inclusiv a Acordului de la Paris privind schimbările 
climatice și a Agendei 2030 a ONU și a obiectivelor sale de dezvoltare durabilă.  

Prezenta comunicare comună propune consolidarea rezilienței ca obiectiv 
primordial și ca UE, statele membre ale acesteia și țările partenere să lucreze împreună 
în vederea realizării următoarelor obiective de politică pe termen lung pentru 
Parteneriatul estic după 2020: 

• împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate; 
• împreună pentru instituții responsabile, stat de drept și securitate; 
• împreună pentru reziliență în materie de mediu și reziliență la schimbările 

climatice; 
• împreună pentru o transformare digitală rezilientă;  
• împreună pentru societăți reziliente, echitabile și favorabile incluziunii. 
Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale  au  dezbătut  documentul  sus-menţionat  în  şedinţa online din data de 12 
mai 2020, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și 129 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere și Fișa de informare a 
Direcției pentru Uniune Europeană,   membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale, apreciind că este nevoie ca toate statele membre 
ale UE, țările partenere și societatea civilă să depună eforturi comune și să-și asume în 
comun responsabilitățile, pentru a asigura un parteneriat solid și relevant, care să aducă 
beneficii întregii societăți, au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect 
de opinie favorabil promovării documentului JOIN(2020)7 - COMUNICARE 
COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR Politica privind Parteneriatul estic după 2020 Consolidarea 
rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi şi  transmiterea  
acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților. 
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                          PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

              Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş   


