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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 5 – 8 octombrie 2020
În perioada 5 – 8 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O
Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020 - 2025 –
COM(2020) 152.
2. Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu Către o strategie cuprinzătoare cu Africa– JOIN (2020) 4.
3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Turism și transport în 2020 și ulterior– COM(2020) 550.
II. Studiu individual:
1. Comisia Europeană – Statul de drept în UE.
a. Comunicat de presă - Statul de drept: Primul raport anual
privind situația statului de drept în Uniunea Europeană.
b. Raportul pentru 2020 privind statul de drept - situația statului
de drept în Uniunea Europeană.
c. Raportul pentru 2020 privind statul de drept - Fișă informativă.
d. Raportul pentru 2020 privind statul de drept - Capitol
consacrat situației statului de drept în România.
e. Raportul pentru 2020 privind statul de drept - Întrebări și
răspunsuri.
2. Comisia Europeană – Un nou Spațiu european de cercetare.
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a. Comunicat de presă - Un nou Spațiu european de cercetare:
Comisia stabilește un nou plan pentru a sprijini tranziția verde
și digitală și redresarea economică a UE.
b. Fișă informativă: Un nou Spațiu european de cercetare.
3. Comisia Europeană – Spațiul european al educației.
a. Comunicat de presă - Crearea unui Spațiu european al
educației până în 2025 și resetarea educației și formării
pentru era digitală.
b. Fișă informativă - Spațiul european al educației.
c. Fișă informativă - Planul de acțiune pentru educația digitală.

4. Comisia Europeană – Acordul de retragere UE – Regatul Unit.

a. Comisia Europeană trimite Regatului Unit o scrisoare de
punere în întârziere pentru încălcarea obligațiilor care îi revin.
b. Declarație de presă a președintelui von der Leyen privind
punerea în aplicare a Acordului de retragere între UE și
Regatul Unit.
c. Declarație a negociatorului-şef al UE, Michel Barnier, în urma
rundei 9 a negocierilor pentru un nou parteneriat între
Uniunea Europeană și Regatul Unit.

5. Consiliul European – Reuniunea extraordinară a Consiliului European (1 și

2 octombrie 2020).
a. Concluziile adoptate în cadrul Reuniunii Extraordinare a
Consiliului European privind pandemia de COVID-19, piața
unică, politica industrială, dimensiunea digitală, precum și
relațiile externe.
b. Declarații ale președintelui Charles Michel după Reuniunea
Extraordinară a Consiliului European din 2 octombrie 2020.

6. Comisia Europeană – Noul coronavirus - prelungirea Cadrului temporar

privind ajutoarele de stat.
Declarația Comisiei referitoare la consultarea statelor membre cu
privire la propunerea de prelungire și de adaptare a Cadrului
temporar privind ajutoarele de stat.

III. Diverse


Marți, 6 octombrie a.c., ședința s-a desfășurat pe platforma online
”ZOOM” și a fost condusă de domnul deputat Angel Tîlvăr, președintele
comisiei.
La punctul I.1. al ordinii de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de
gen 2020 – 2025, COM(2020) 152.
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Comunicarea prezintă acțiuni-cheie ale UE pentru următorii 5 ani pentru a
integra perspectiva egalității în toate domeniile de politică ale Uniunii.
Strategia prezintă modul în care Europa va oferi aceleași oportunități tuturor
celor care au aceleași aspirații.
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele acestei strategii pentru
ca Europa să devină un spațiu al egalității de gen, în care violența bazată pe
gen, discriminarea pe criterii de sex și inegalitatea structurală dintre femei și
bărbați să fie aspecte care să țină de domeniul trecutului. Subliniază că
practicile traumatizante asupra femeilor necesită o reacție fermă și
cuprinzătoare din partea Uniunii, precum și adoptarea unor acte legislative și
instituirea unui cadru specific pentru cooperarea organelor de cercetare
penală din statele membre.
Comisia recomandă abordarea unei perspective practice, orientate spre
rezultat, a aplicării principiului transversal în integrarea problematicii de gen
în toate etapele elaborării politicilor europene. inițierea de programe la nivelul
Uniunii pentru sprijinirea educației sociale ce vizează comunicarea dintre fete
și băieți, în special în regiuni vulnerabile, ca urmare a unor convingeri sau
tradiții nepotrivite, dar și sprijinirea cercetării științifice în acest sens.
Membrii comisiei consideră că parlamentele naționale ar trebui implicate în
pregătirea campaniei de comunicare la nivelul UE pentru combaterea
stereotipurilor de gen, având în vedere că reprezentativitatea legislativelor se
constituie într-o garanție a caracterului cuprinzător al abordării intersectoriale
prevăzute pentru campanie. De asemenea, consideră că în urmărirea
„obiectivelor de la Barcelona” privind punerea la dispoziție a unor sisteme de
educație și îngrijire a copiilor preșcolari ar trebui să se țină seama de faptul
că locul copilului este alături de familia sa, cât mai mult timp la începutul
vieții sale, ceea ce se află în concordanță deplină și cu obiectivele prevăzute
de cadrul normativ al Uniunii privind ocrotirea vieții de familie.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu
unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și recomandări, care
să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.
La punctul I.2 din ordinea de zi a fost analizată Comunicarea comună către
Parlamentul European și Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa,
JOIN (2020) 4.
În vederea definirii unei agende comune la viitorul Summit UE – UA, din
octombrie 2020, comunicarea prezintă 5 parteneriate pe baza cărora s-ar
putea realiza o cooperare mai strânsă.
Analizând textul comunicării, Comisia pentru afaceri europene susține
strategia cuprinzătoare cu Africa și remarcă și preocuparea exhaustivă pentru
includerea tuturor formelor de cooperare în vederea transformării cetățenilor
africani din destinatari ai ajutorului european în parteneri egali, definind
astfel un model european, caracterizat prin sustenabilitate și fundamentat pe
norme și reguli și subliniază că sunt necesare, în continuare, eforturi pentru
valorificarea potențialului de colaborare în domeniul rezilienței la dezastre și
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în materie de educație, care s-ar putea constitui în parteneriate distincte ale
noii strategii cuprinzătoare cu Africa.
Comisia pentru afaceri europene își manifestă dorința ca România să
participe la cooperarea aprofundată cu statele Africii, pentru a contribui la
accelerarea reformelor și la transpunerea în practică a angajamentului pentru
statul de drept, justiție și valori fundamentale, precum și a tranziției către o
economie verde și accesul la energie și la transformarea digitală.
Propune analizarea posibilității de transformare a creanțelor istorice, pe care
o serie de state africane le au către România, în ajutor de dezvoltare, în
contul contribuției sale ca stat membru.
Membrii comisiei au făcut o serie de recomandări cu privire la extinderea
cooperării cu Uniunea Africană și organizațiile regionale ale continentului în
domeniul educației și conlucrării organizațiilor societății civile, inclusiv prin
utilizarea instrumentului ActionAid, astfel încât să existe cât mai mulți
beneficiari, dar și cu privire la faptul că Uniunea Europeană ar trebui să se
preocupe de recondiționarea echipamentului medical sau a celui aflat în stare
de uzură morală din statele membre pentru a fi utilizat în Africa, ca un
corolar al promovării investițiilor în asistență medicală de bază și în
dezvoltarea infrastructurii și a capacității de a face față apariției focarelor de
boală, mai ales în situația comunităților rurale cu venituri reduse.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să
adopte o opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare
parlamentară.
La punctul I.3. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicare a Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - Turism și transport în 2020 și ulterior– COM(2020) 550.
Comunicarea lansează un pachet de măsuri prin care stabilește un cadru
coordonat prin care să sprijine durabilitatea ecosistemului turistic al UE.
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele și abordarea coordonată
a turismului și transportului în 2020 și sprijinirea durabilității ecosistemului
turistic valoros al Uniunii Europene pentru generațiile viitoare și consideră că
menținerea poziției de lider mondial a Uniunii Europene în domeniul
turismului durabil și inovator necesită o abordare integrată a rezilienței la
dezastre naturale și a pregătirii resurselor umane necesare promovării
turismului inovator, în mod armonizat pentru toate regiunile Europei.
Membrii comisiei subliniază că restricționarea liberei circulații de către statele
membre trebuie să reprezinte doar o măsură de ultimă instanță, adoptată
numai în mod coordonat și comunicată la nivelul Uniunii Europene. Totodată,
consideră că mai sunt încă necesare eforturi pentru asigurarea participării
întreprinderilor mici și mijlocii la diversificarea ofertei turistice europene și la
cuplarea acesteia cu activități productive și educative, astfel încât turismul de
nișă să contribuie, în același timp, la creșterea rezilienței sectorului turistic
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european la dezastre și la formarea unei tinere generații sănătoase și
creative.
Comisia atrage atenția asupra necesității stabilirii unui mecanism de
consultare operativă a statelor membre pentru a gestiona măsurile pe termen
scurt din domeniul turismului și transportului, pentru a contracara criza
noului coronavirus în contextul urmării obiectivelor pe termen lung propuse
pentru consolidarea sectorului turistic european.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu
unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și recomandări, care
să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.
 Luni, 5 octombrie, Miercuri 7 octombrie și Joi 8 octombrie a.c.,
membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra temelor
înscrise pe ordinea de zi la punctul II.

În ziua de 5 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț
BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD),
Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin
Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro România), Mihai Valentin
POPA (Pro România), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 6 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu
Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana
BIRCHALL (neafiliat), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU
(PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian
MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro România), Mihai Valentin POPA (Pro
România), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD).
Au absentat: Erika BENKO (UDMR), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian
BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (PSD), Mara
MAREȘ (PNL), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 7 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț
BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD),
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Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin
Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro România), Mihai Valentin
POPA (Pro România), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 8 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț
BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD),
Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin
Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro România), Mihai Valentin
POPA (Pro România), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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