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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                    10 septembrie 2015 
şi problemele minorităţilor naţionale                                  COM(2015) - 285 
 

  
 
 
 

PROIECT DE OPINIE 

la COM(2015) 285 – „Planul de acţiune al UE  

împotriva introducerii ilegale de migrani (2015 - 2020)” 

 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind procedura de 

lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor 

de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale precum şi  cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43 din 6 mai 2015 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

drepturile omului culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată în data de 17 

iunie 2015 cu examinarea fondului Comunicării Comisiei Europene către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu tema 

„Planul de acţiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015 - 2020)” - 

COM(2015)285. 

         În şedinţa din 10 septembrie 2015 membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 

adoptarea următorului proiect de opinie: 

- Apreciază  preocupările Comisiei Europene faţă de fenomenul extrem de actual cu se 

confruntă ansamblul Europei şi măsurile care ar trebui luate de Uniune şi de statele membre în 

prezent şi în anii următori, în vederea unei abordări coerente şi cuprinzătoare privind migraţia; 

- Remarcă adoptarea prezentei Comunicări, ca o completare cu acţiuni concrete a 

Agendei europene privind migraţia - COM240, la care Camera Deputaţilor a adoptat deja o 

Opinie în 30 iunie 2015. 
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- Remarcă contribuţia  constantă a Comisiei Europene care la 9.09. 2015 a revenit cu 

noi propuneri în materie după cum se remarcă şi în discursul anual privind starea Uniunii 

prezentat de Jean Claude Juncker; 

- Urmărind cu atenţie la desfăşurarea evenimentelor, Comisia subliniază necesitatea  

unei colaborare mai strânsă şi eficientă între ministerele de resort şi Parlament, în funcţie şi de 

acţiunile şi deciziile UE şi ţinându-se cont şi de poziţia României, pentru a se găsi soluţii 

benefice pentru toate părţile implicate în această problematică, pe termen scurt, mediu şi lung.  

- Astfel, se vor urmări şi Conferinţa la nivel înalt de la Budapesta din octombrie 2015 

dar şi summit-ul Conisliului European, de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015. 

 

 

                         

 
 

PREŞEDINTE                                     

                                                                                         deputat Nicolae Păun 
           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


