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Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei „Acţiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind 
ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acţiuni umanitare eficace, bazate pe 
principii" [COM(2015)419final]. 

Comisia salută sprijinul larg exprimat de Camera Deputaţilor cu privire la viziunea 
reflectată în comunicare, în care Comisia a definit viziunea strategică a UE pentru 
reorientarea acţiunii umanitare a UE în pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt. Comisia 
ia notă cu satisfacţie de faptul că, la nivelul Camerei Deputaţilor, este împărtăşită opinia sa 
potrivit căreia regulile de bază comune ale acţiunii umanitare, şi anume: principiile 
umanitare şi dreptul umanitar internaţional, precum şi caracterul central al protecţiei, 
trebuie să fie reconfirmate. In acest sens, Comisia salută în special evenimentul asociat 
găzduit de Polonia şi România cu ocazia Conferinţei internaţionale a Crucii Roşii şi a 
Semilunii Roşii din decembrie 2015 privind „Raportarea voluntară cu privire la 
conformitatea la nivel naţional cu dreptul umanitar internaţional ". 

Comisia ia notă de preocuparea exprimată de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte 
necesităţile şi costurile crescânde ale ajutorului umanitar, precum şi necesitatea ca 
reuniunea mondială la nivel înalt privind ajutorul umanitar să aducă ameliorări sistemice, 
astfel încât să se poată oferi un sprijin mai bun celor aflaţi în nevoie. 

Comisia ia act în mod corespunzător de aspectele subliniate de Camera Deputaţilor ca 
necesitând o atenţie deosebită în cadrul reuniunii la nivel înalt, cum ar fi viitorul sistemului 
umanitar, previzibilitatea finanţării, abordarea cauzelor profunde, importanţa acordării de 
protecţie, formarea de parteneriate şi consolidarea capacităţilor locale. Comisia apreciază 
aceste comentarii, îşi exprimă deplinul acord cu acestea şi va rămâne ferm angajată cu 
privire la aceste chestiuni în perspectiva reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul 
umanitar. 

Comisia ia notă cu satisfacţie de susţinerea din partea Camerei Deputaţilor pentru ideea că 
reuniunea mondială la nivel înalt privind ajutorul umanitar ar trebui să se încheie cu 
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angajamente şi rezultate clare prezentate sub forma unui document final. După reuniunea la 
nivel înalt, Comisia intenţionează să facă un bilanţ şi să propună contribuţii specifice la 
nivelul UE pentru punerea în aplicare a rezultatelor acesteia. 

Comisia acordă o importanţă deosebită dialogului cu parlamentele naţionale. In acest spirit, 
Comisia invită Camera Deputaţilor să rămână angajată la nivel naţional în susţinerea 
eforturilor de reorientare a acţiunii umanitare şi aşteaptă cu interes continuarea pe viitor a 
dialogului politic. 

Cu deosebită consideraţie, z 
Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Christos Stylianides 
Membru al Comisiei 


