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Proiect de opinie 
asupra comunicării a Comisiei - Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN privind crearea unei re țele de ofițeri de 
legătur ă în materie de imigrație (reformare) COM (2018)303 final. 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru examinarea pe fond a comunicării Comisiei - Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN privind creare a unei 
rețele de ofițeri de legătur ă în materie de imigrație (reformare) COM 
(2018)303 final. 
          Membrii Comisiei au examinat documentul menţionat, în şedinţa din 3 
octombrie 2018. 
 În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională au constatat faptul 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 Comisie și de 
agențiile Uniunii, cu obiectivul de a contribui la gestionarea eficace a migrației și 
de a asigura un nivel ridicat al securității interne în Uniunea Europeană. 
În acest scop, propunerea prevede următoarele elemente menite să consolideze 
guvernanța unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație: 
• adaptează terminologia-cheie pentru a reflecta mai bine obiectivele 

propunerii; 
• clarifică și mai mult definiția ofițerului de legătură în materie de imigrație; 
• introduce un comitet director la nivel european pentru a consolida, între 

statele membre, Comisie și agențiile Uniunii, gestionarea rețelei și 



coordonarea ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în țările 
terțe; 

• elimină obligația raportului bianual al președinției, introduce cerințe de 
raportare care urmează să fie aprobate de către Comitetul director, care 
vor include acțiuni ulterioare, și introduce, de asemenea, posibilitatea 
oferită Comitetului director de a comanda rapoarte ad-hoc cu privire la 
aspecte specifice; 

• consolidează schimbul de informații între ofițerii de legătură în materie de 
imigrație, precum și între membrii Comitetului director, prin intermediul 
unei platforme online securizate;  

• furnizează securitate juridică în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către ofițerii de legătură în materie de imigrație în 
scopul îndeplinirii sarcinilor și a activităților definite în propunere. 

 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională, au 
luat act de prevederile cuprinse în Comisiei - Propunere de REGULAMENT 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN privind crearea unei re țele de ofițeri 
de legătur ă în materie de imigrație (reformare) COM (2018)303 final și susțin 
măsurile pentru gestionarea eficientă a fenomenului migrației adoptate de 
Ministerul Afacerilor Interne prin structurile cu atribuții în domeniu.   

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-au exprimat 
în unanimitate, acordul privind susţinerea propunerilor Comisiei. 

Din numărul total de 20 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi conform listei de prezență. 
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Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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Către, 
   Comisia pentru afaceri europene             

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

Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru dezbaterea pe fond a Comunicării  Comisiei către Parlamentul European 
- Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
privind crearea unei rețele de ofițeri de legătur ă în materie de imigrație 
(reformare) COM (2018)303 final. 

Vă înaintăm, alăturat, Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterii 
documentului menţionat. 

 

 

                           PREŞEDINTE, 

   Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

                

 


