Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Afaceri Europene

Bucureşti, 10 octombrie 2018
Nr.
4 c-22 / 449

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 3 – 4 octombrie 2018

În perioada 3 – 4 octombrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea
ordine de zi:
I.

Examinarea în fond a unor acte europene și adoptarea opiniilor:
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare),
COM(2018) 303
2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente
pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a
armamentului ușor și a muniției aferente -”Asigurarea securității armelor,
protejarea cetățenilor”, JOIN(2018) 17
II.
Organizarea Conferinței internaționale privind combaterea traficului de
persoane - o lupta continuă, din 9 octombrie 2018
III.
Studiu individual:
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, COM(2018) 353
2. Propunere de Decizie a Consiliului referitoare la încheierea, în numele Uniunii,
a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele
sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, COM(2018) 495
3. Activitățile instituțiilor europene din perioada 24 - 30 septembrie 2018
IV.
Diverse

 Miercuri, 3 octombrie, lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel
TÎLVĂR, preşedintele comisiei, care a prezentat membrilor comisiei ordinea de zi,
supunând-o la vot. Aceasta a fost aprobată în unanimitate.
La lucrări a participat, în calitate de invitat, domnul comisar șef de poliție Cătălin Necula,
directorul general al Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații
Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost înscrisă, pentru analiză pe fond, Propunerea de
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de
ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare), COM(2018) 303.
Membrii comisiei au constatat că Propunerea stabilește principiile generale pentru
crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în
țările terțe de statele membre, precum și de Comisia Europeană și de agențiile Uniunii,
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cu obiectivul de a contribui la gestionarea eficientă a migrației și de a asigura un nivel
ridicat al securității interne în Uniunea Europeană.
Astfel, Comisia pentru afaceri europene susține relevanța menținerii ofițerilor de
legătură în materie de imigrație și a rețelei acestora în actualul context global în materie
de migrație, având în vedere importanța unui cadru organizat pentru combaterea
imigrației ilegale și reformarea actualului regulament pentru a înlătura limitările cauzate
de caracterul insuficient al coordonării și al implicării de la nivelul Uniunii Europene.
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra conținutului
comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de
examinare parlamentară.
În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe fond a Comunicării comune către Parlamentul
European și Consiliu – Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a
armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente -”Asigurarea
securității armelor, protejarea cetățenilor”, JOIN(2018) 17, înscrisă la punctul I.2. pe
ordinea de zi.
Membrii comisiei au stabilit că documentul prezintă elementele necesare pentru
revizuirea strategiei pentru armele de foc și armelor de calibru mic, precum și armament
ușor, în vederea realizării unei uniuni a securității, efective și reale, în scopul de a
direcționa acțiunile integrate, colective și coordonate la nivel european pentru
promovarea răspundeii și a responsabilității comerțului legal de arme. S-au făcut
recomandări legate de detalierea aspectelor pe care Comisia Europeană le consideră
necesar de dezvoltat în ce privește aplicarea pe deplin de către statele membre a
Recomandării sale din 2018 privind măsurile imediate pentru îmbunătățirea securității
măsurilor de export, import și tranzit pentru armele de foc, piese și componente
esențiale ale acestora, precum și muniții.
Susținând măsurile prevăzute în propunere, în scopul înlăturării amenințării reprezentate
de armele de foc, armele de calibru mic și armamentul ușor ilicite și de munițiile
acestora, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de
examinare parlamentară.
La punctul II. din ordinea de zi, au fost exprimate detaliile privind organizarea
Conferinței internaționale ”Combaterea Traficul de Persoane – o luptă continuă”, din 9
octombrie 2018, precum sala în care se va desfășura conferința, definitivarea
programului conferinței, luările de cuvânt în cadrul secțiunilor conferinței, ș.a.

 Joi, 4 octombrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra
documentelor înscrise la punctul IV. din ordinea de zi, de interes pentru activitatea
comisiei.

În ziua de 3 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO
Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin
VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD),
Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan
VÎLCEANU (PNL).
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Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei
Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR).

În ziua de 4 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO
Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin
VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD),
Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan
VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei
Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

SECRETAR,

Florin Romeo NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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