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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 
București, 28 aprilie 2020 
Nr. 4c-22/154 

 

Opinie 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European și Consiliu – Raport referitor la progresele înregistrate cu privire la 

punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația 

COM(2019) 481 
 

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru afaceri europene și Comisia pentru 
politică externă au fost sesizate pentru examinarea fondului Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Raport 
referitor la progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei 
europene privind migrația - COM(2019) 481. 

 
Având în vedere: 

- Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, 

- Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a 
Camerei Deputaților, 

- Analiza Comisiei pentru afaceri europene, 

 

Comisia pentru afaceri europene: 

1. Susține eforturile Comisiei Europene pentru elaborarea și aplicarea 

unei politici colective în materia gestionării migrației și securității 

frontierelor și apreciază informațiile cuprinzătoare furnizate în raport. 

2. Subliniază necesitatea continuării sprijinului concret și rapid oferit 

statelor membre care se confruntă cu cea mai mare presiune, în 
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special prin intermediul zonelor-hotspot, ce reprezintă în prezent 

modelul operațional pentru a oferi sprijin în punctele-cheie. 

3. Recomandă monitorizarea eficienței Fondului fiduciar regional al UE 

ca răspuns la criza siriană, în ceea ce privește asistența medicală și 

educația, în particular a corespondenței dintre nevoile pe termen lung 

ale refugiaților sirieni și sprijinul oferit. 

4. Subliniază necesitatea de a definitiva un sistem durabil care să 

asigure o gestionare eficientă și umană a migrației, capabil să 

răspundă din timp dificultăților viitoare și care să prevină pierderea de 

vieți omenești și activitățile infracționale de exploatare a migrației. 

5. Își exprimă preocuparea cu privire la caracterul incipient al sprijinirii 

integrării pe piața muncii și a oportunităților de angajare oferite 

refugiaților, în contextul schimbărilor de pe piața muncii generate de 

planurile Uniunii de combatere a schimbărilor climatice, de politica de 

promovare a economiei circulare și a societății digitale. 

6. Își exprimă interesul de a fi informată cu privire modalitățile de 

consultare a populației și de ocrotire a mediului în pregătirea 

proiectelor de infrastructură de gestionare a deșeurilor și a apei în 

zonele hotspot, ce se vor derula începând cu anul 2020. 

7. Își manifestă dorința de a fi informată pe larg despre viziunea 

Comisiei Europene cu privire la asistența umanitară acordată 

refugiaților minori, precum și în ceea ce privește măsurile de 

continuare a educației acestora, în mod consecvent și pe termen lung 

în situații de criză prelungită. 

8. Recomandă sporirea eforturilor Uniunii Europene de cooperare cu 

organizațiile internaționale și cu cele neguvernamentale și cu poporul 

libian, atât în ce privește ameliorarea crizei umanitare actuale din 

această țară, cât și pe parcursul tranziției țării către democrație, un 

stat funcțional și prosperitate. 

9. Apreciază eforturile Uniunii Europene și ale statelor membre pentru o 

ordine internațională bazată pe reguli, precum și urmărirea 

perseverentă a condamnării crimelor comise în Siria. 

10. Recomandă analiza posibilității de a fi elaborate rapoarte 

cuprinzătoare periodice cu privire la situația minorilor, în special a 

celor de vârstă mică, în contextul gestionării fenomenului migrației, 

inclusiv în țările de origine. 

11. Consideră că sunt necesare în continuare eforturi susținute la nivelul 

Uniunii pentru a sprijini Turcia în aplicarea măsurilor de prevenire a 
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creșterii fluxurilor de migrație neregulamentară pe noi rute maritime 

sau terestre.  

12. Apreciază progresul înregistrat în îndeplinirea criteriilor de 

referință referitoare la liberalizarea vizelor în relația cu Turcia și 

îndeamnă părțile să-și intensifice eforturile. 

13. Își manifestă preocuparea cu privire la repartizarea refugiaților 

primiți în statele membre după ieșirea din Uniune a Regatului Unit, una 

din principalele țări de primire în 2018 și 2019. 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința online din 28 aprilie 

2020, a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să 

fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României 

asupra observaţiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuţie la procesul de 

formulare a unor politici eficiente în domeniul de referinţă.  

Propune, în acelaşi timp, transmiterea observaţiilor/recomandărilor sale, 

Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia 

Europeană în Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM(2006) 

211. 

 

 

Angel TÎLVĂR 

 

Președinte 


