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 PROIECT  DE  OPINIE 

 
asupra  

 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 

eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune 
reînnoit - COM(2017)200  

 
     În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a fost sesizată pentru examinarea pe fond  cu documentul:  Comunicare a 
Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de 
returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit - COM(2017)200 ,  
înregistrat cu nr.4c-5/186 din 5 aprilie 2017.  

 
Documentul supus examinării este o iniţiativă prioritară a Comisiei cu caracter 

nelegislativ, iar termenul  pentru examinarea şi dezbaterea documentului de către 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 
04.05.2017. 

Membrii Comisiei au examinat şi dezbătut  documentul mai sus-menţionat, în 
şedinţa din data de 25 aprilie 2017, din totalul de 16 membri ai comisiei fiind prezenţi    
12 deputaţi. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat domnul  Cătălin Necula, director 
general în Ministerul Afacerilor Interne. 

Prezenta comunicare prezintă un plan de acțiune reînnoit privind returnarea și  
prevede acțiuni specifice suplimentare, care urmează să fie puse în aplicare în paralel 
cu acțiunile în curs - inițiate în cadrul Planului de acțiune al UE privind returnarea, 
adoptat de Comisie la 9 septembrie 2015-, în care au fost prevăzute 36 de acțiuni 
concrete menite să eficientizeze sistemul de returnare al Uniunii Europene. 

Adresat statelor membre și instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene, planul de 
acțiune reînnoit are drept scop atât îmbunătățirea semnificativă a ratelor de returnare, 
cât și asigurarea unor rezultate măsurabile în ceea ce privește prevenirea migrației 
neregulamentare și returnarea migranților aflați în situație neregulamentară.  
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     În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale constată că documentul european 
supus dezbaterii trebuie susținut întrucât vine să completeze o serie de acțiuni ce 
trebuie întreprinse pentru rezolvarea problemelor apărute în materia returnării și 
apreciază eforturile Comisiei pentru găsirea soluțiilor optime care să descurajeze 
șederile neautorizate pe teritoriul statelor membre, a resortisanților țărilor terțe. 
    Constată, de asemenea, că, dat fiind faptul că în ansamblu  aceste acțiuni nu au avut 
decât un impact limitat asupra bilanțului returnărilor din Uniunea Europeană sunt 
necesare măsuri mai ferme pentru a se obține rezultate palpabile în ceea ce privește 
returnarea migranților în situație neregulamentară și un efort susținut din partea tuturor 
actorilor implicați, concretizat în măsuri imediate pentru punerea în aplicare a  
Recomandării cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a 
Directivei privind returnarea, adoptată de Comisie la 1 martie 2017.  

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale consideră  că procedurile de azil trebuie să se completeze fără sincope cu 
cele de returnare și că trebuie luate imediat măsurile administrative necesare pentru a 
corela mai bine procedurile de azil cu cele de returnare și pentru a îmbunătăți 
coordonarea dintre autoritățile responsabile  și , de asemenea, că este de dorit un 
proces decizional rapid și eficace, atât în interesul solicitanților de bună credință, cât și 
al statelor membre,  salutând în acest sens intenția Comisiei privind inițierea revizuirii 
Directivei privind returnarea, precum și actualizarea, până la jumătatea anului 2017, a 
Manualului privind returnarea.  

Față de cele prezentate și constatate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
aprobarea prezentului proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a 
Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit - COM(2017)200. 
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