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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
 

Bucureşti,   25 mai 2020                                                       
Nr. 4c-6/231                                        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  documentului 
COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU 

- Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN(2020)4  
 

În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat 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 de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
prin adresa nr.290 din 6 mai 2020, referitoare la Nota 5/E  din 22.04.2020, pentru 
examinare pe fond, cu documentul JOIN(2020)4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU - Către o strategie cuprinzătoare cu 
Africa, înregistrată cu nr.4c-6/231 din 11 mai 2020. 

 
Comunicarea Comisiei are caracter nelegislativ, iar termenul pentru aprobarea 

proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale este 3 iunie 2020. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  au  dezbătut  documentul  sus-menţionat  în  şedinţa online din data de 19 mai 
2020, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și 129 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților. 

Această nouă strategie și aceste parteneriate sunt conforme cu prioritățile comune 
stabilite de Uniunea Europeană și de Uniunea Africană la Summitul din 2017 de la 
Abidjan. Strategia este inspirată în special din discuțiile foarte fructuoase dintre 
Comisia Europeană și Comisia Uniunii Africane, care au avut loc la Addis Abeba la 27 
februarie 2020, și reflectă propunerile UE privind schimburile de opinii în curs cu 
partenerii africani, cu scopul definirii unei agende de parteneriat comune la viitorul 
Summit UE-UA din luna octombrie 2020. Dialogul UE-Africa va continua la nivel 
bilateral, regional și continental. 
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Înregistrarea de evoluții pozitive în domenii de interes, precum: dezvoltarea unui 
model de creștere verde, îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului investițional, 
promovarea educației, a cercetării și a inovării, crearea de locuri de muncă decente și 
adăugarea de valoare prin investiții durabile, maximizarea beneficiilor integrării 
economice regionale și ale comerțului, asigurarea securității alimentare și a dezvoltării 
rurale, combaterea schimbărilor climatice, asigurarea accesului la energie durabilă și 
protejarea biodiversității și a resurselor naturale, promovarea păcii și a securității, 
asigurarea unei bune gestionări a migrației și a mobilității, participarea în parteneriat 
pe scena mondială pentru a consolida ordinea multilaterală bazată pe norme, 
promovarea valorilor universale, a drepturilor omului, a democrației, a statului de drept 
și a egalității de gen, înseamnă pași către realizarea obiectivelor, înseamnă progrese și 
astfel de progrese pot fi realizate numai printr-o colaborare bazată pe angajamente 
mondiale comune, respectiv, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice și Agenda 2063. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, considerând că întărirea legăturilor 
politice, economice și culturale dintre Europa și Africa este esențială într-o lume 
multipolară în care nevoia de acțiune colectivă este resimțită acut  și apreciind, totodată, 
eforturile acțiunilor comune și cooperarea mai strânsă în materie de probleme mondiale 
și multilaterale îndreptate către domeniile de interes comun, în beneficiul cetățenilor de 
pe cele două continente, au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil promovării documentului JOIN(2020)4 - COMUNICARE COMUNĂ 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU - Către o strategie 
cuprinzătoare cu Africa şi  transmiterea  acestuia către Comisia pentru afaceri europene, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară, conform prevederilor 
Regulamentului Camerei Deputaților. 

 
 
 
 

 
 
 

                          PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

              Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş   


