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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Bucureşti, 7 aprilie 2021
COM (2021)110

PROIECT DE OPINIE
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii - COM(2021)110
În conformitate cu prevederile art.171 alin (1) din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități
naționale a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților prin adresa,
nr. E12 din 23.03.2021, pentru examinare pe fond, cu inițiativa Comisiei Europene
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI
COMITETUL REGIUNILOR- Plan de acțiune privind Pilonul european al
drepturilor sociale, înregistrată cu nr. 4c-6/341 din 25 martie 2021.
Comunicarea este o inițiativă prioritară cu caracter nelegislativ, iar termenul pentru
aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, culte și
minorități naționale este 13 aprilie 2021.
Scopul acestei comunicări are ca obiectiv general consolidarea impactului
umanitar global al Uniunii Europene pentru a răspunde nevoilor umanitare, în creștere
substanțială, exacerbate de pandemia COVID-19.
Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități naționale au
dezbătut documentul sus-menționat în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online)
din 7 aprilie 2021, în conformitate cu prevederile art.173 alin (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor.
Examinând documentul european, membrii Comisiei apreciază eforturile
Parlamentului European care s-a angajat activ pentru a contribui la conturarea politicii
Uniunii Europene de ajutor umanitar și la dezbaterea globală privind o acțiune umanitară
mai eficientă, precum și faptul că România a participat și participă activ la procesul de
consultare a Statelor Membre, coordonat de Comisie, în redactarea documentului.

În opiniile exprimate, deputații susțin eforturile continue făcute de țara noastră,
începând din momentul aderării la UE, din perspectiva profilării ca donator responsabil,
orientat către îmbunătățirea performanței, în special, pe ariile de interes comunicate
Comisiei, cu accent asupra domeniului educației ca prioritate orizontală a țării noastre
și domeniu instrumental pentru o abordare de tip triplu nex (umanitar-dezvoltare-pace)
prin demersuri care să asigure o contribuție constantă la răspunsul umanitar în state terțe,
în acord cu principiile umanitare; de asemenea, consideră constructivă propunerea
lărgirii bazei de donatori, în măsura în care aceștia se angajează să respecte principiile
fundamentale ale asistenței umanitare.
Luând în considerare aspectul că, actuala Comunicare a Comisiei este lansată întrun moment de relevanță majoră, în condițiile în care tendinței de acutizare și de
prelungire a crizelor i se adaugă efectele negative ale pandemiei de COVID-19, membrii
Comisiei susțin acțiunile UE privind necesitatea de a da un nou impuls politicii sale în
domeniul ajutorului umanitar, astfel încât să poată aborda nevoile umanitare în creștere,
într-un mod cât mai eficace și să sprijine crearea unui mediu mai favorabil furnizării de
ajutor umanitar principial. De asemenea, consideră esențială colaborarea strânsă cu
actorii din domeniul dezvoltării și al consolidării păcii pentru a promova soluții pe
termen lung, având în vedere provocările în creștere generate de conflictele apărute pe
fondul nevoilor umanitare, cărora și se adaugă și alți factori generatori, precum
reapariția conflictelor statale, combinată cu impactul schimbărilor climatice, degradarea
mediului, creșterea populației globale și guvernanța deficitară.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei, în considerarea
celor prezentate în cuprinsul Comunicării, au hotărât, cu unanimitate de voturi,
întocmirea unui proiect de opinie favorabil promovării documentului Comisiei
Europene, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii - COM(2021)110 - și
transmiterea acestuia către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei
Deputaților.

PREŞEDINTE,
Deputat Iusein IBRAM

SECRETAR,
Deputat Daniel-Florin GHIȚĂ

Întocmit: Consilier parlamentar Onesia Babeș
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