
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
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PROIECT DE OPINIE 

Asupra  Propunerii  de Regulament al  Parlamentul European şi al Consiliului 
de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului-membru 

responsabil  de examinarea unei cereri de protecţie internaţională  prezentate 
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de 

către un apatrid (reformare) COM(2016) 270 
 

 
           În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a  Protocolului 
nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată prin adresa nr. 16/E din 7 septembrie 2016, 
înregistrată cu nr. 4c-5/615/ 13 septembrie 2016, cu examinarea subsidiarităţii şi a 
fondului  Propunerii  de Regulament al  Parlamentul European şi al Consiliului de 
stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului-membru responsabil  
de examinarea unei cereri de protecţie internaţională  prezentate într-unul dintre 
statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid 
(reformare) COM(2016) 270. 

 
         Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului-
membru responsabil  de examinarea unei cereri de protecţie internaţională  
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe 
sau de către un apatrid (reformare), are caracter legislativ, iar termenul  pentru 
aprobarea proiectului de opinie este 29.09.2016  şi este însoţită de COM (2016)271 şi 
COM (2016) 272. 
         Propunerea urmăreşte stabilirea unor măsuri pentru o impărţire echitabilă a 
responsabilităţiii între statele membre în ceea ce priveşte cererile de protecţie 
internaţională, în special pentru a se asigura că unele state nu suportă o povară 
disproporţionată. De asemenea, se doreşte stabilirea unor măsuri pentru solicitanţii de 
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protecţie subsidiară şi persoanele eligibile pentru obţinerea de  protecţie subsidiară. 
Se mai doreşte examinarea prin proceduri accelerate a cererii solicitanţilor care 
provin dintr-o ţară de origine desemnată ca fiind sigură în lista UE, precum şi cererile 
solicitanţilor care ridică preocupări legate de securitate, dar şi măsuri suplimentare 
pentru a descuraja deplasările secundare ale minorilor neînsoţiţi. 
         În şedinţa din data de 20 septembrie 2016, membrii comisiei au examinat şi  
Fişa de informare şi contribuţiile Direcţiei pentru Uniunea Europeană - Camera 
Deputaţilor şi  contribuţiile staff-ului propriu. 
            În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, că propunerea respectă principiul subsidiarităţii, şi ca urmare, 
să întocmească prezentul proiect de opinie, favorabil adoptării Propunerii  de 
Regulament al  Parlamentul European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor 
şi mecanismelor de determinare a statului-membru responsabil  de examinarea 
unei cereri de protecţie internaţională  prezentate într-unul dintre statele 
membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid 
(reformare) COM(2016) 270. 
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