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1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 

domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei?  

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 

dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

Deși am fost nominalizat în împrejurări foarte specifice, pe care le cunoaștem cu toții, 

consider că dispun de o vastă experiență relevantă atât în domeniul de care ar urma să fiu 

responsabil,cât și în ceea ce privește promovarea interesului general european. Sunt foarte 

motivat să îndeplinesc funcția de comisar responsabil cu Uniunea securității. Acesta este un 

domeniu de o importanță crucială pentru cetățenii UE și unul în care trebuie să lucrăm în 

permanență pentru a lupta mai bine împotriva teroriștilor și a mijloacelor de care dispun și, în 

același timp, să ne consolidăm capacitatea de a combate alte amenințări la adresa securității, 

consolidând totodată mijloacele de apărare de care dispunem și reziliența pe întreg teritoriul 

Uniunii. În calitate de membru al colegiului, nu voi fi responsabil doar pentru rezultatele 

obținute și pentru sprijinul oferit în acest domeniu vital, ci și pentru contribuția proprie la 

îndeplinirea obiectivelor cuprinse în agenda strategică globală a Comisiei, în colaborare cu 

viitorii mei colegi.  

Aș dori să fac trei precizări cu privire la calificările și experiența mea: 

- În primul rând, sunt mândru că sunt britanic și sunt mândru că sunt european și nu văd nicio 

contradicție între cele două. Consider că UE are de îndeplinit un rol esențial în domeniile 

cuprinse în acest portofoliu, domenii în care este necesar să se facă mai mult la nivel european 

pentru a se aborda amenințarea transnațională și lanțurile de aprovizionare ale criminalității 

organizate și ale terorismului, pentru a consolida și mai mult activitatea autorităților naționale. 



La 23 iunie, compatrioții mei au decis să părăsească Uniunea Europeană și trebuie să 

respectăm această alegere. Cu toate acestea, provocările comune și nevoia de cooperare 

strânsă vor exista în continuare. 

- În al doilea rând, faptul că am ales să urmez această carieră demonstrează angajamentul meu 

în favoarea Europei. Am ales fiecare loc de muncă pe care am avut norocul să îl ocup și 

cariera mea este definită prin activități pe teme europene. Mi-am desfășurat întreaga activitate 

profesională ca funcționar public și cred cu convingere în valorile și responsabilitățile 

serviciului public. Am avut ocazia de a aborda o gamă largă de teme europene, în special în 

domeniul afacerilor externe - și din unghiuri diferite - în ambasadele bilaterale din Dublin și 

Paris, în cadrul negocierilor în Consiliu, în calitate de șef de cabinet pentru doi comisari și în 

calitate de cel mai înalt funcționar responsabil cu chestiunile europene în 

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit.  

- În al treilea și ultimul rând, experiența mea profesională ar trebui să îmi permită să preiau 

imediat funcția de comisar responsabil cu Uniunea securității. Am gestionat probleme 

asemănătoare în multe locuri de muncă pe care le-am avut, cel mai recent în împrejurări foarte 

speciale din Irlanda de Nord, în calitate de ambasador al Marii Britanii în Irlanda și, ulterior, 

în calitate de director general al Northern Ireland Office (Ministerul pentru Irlanda de Nord), 

unde am avut ocazia să văd cu ochii mei ce se poate face pentru a se îmbunătăți securitatea 

țării, modul în care drepturile fundamentale contribuie la înregistrarea de progrese în materie 

de securitate, și provocarea continuă pe care o reprezintă contracararea terorismului disident.  

Am convingerea că acest post nou creat de președintele Juncker apare într-un moment crucial. 

Cetățenii noștri se așteaptă, pe bună dreptate, ca UE să fie un furnizor de securitate. Un sondaj 

Eurobarometru recent a arătat că terorismul se numără printre principalele preocupări ale 

cetățenilor. În orientările politice ale președintelui Juncker cu privire la actuala Comisie, 

criminalitatea transfrontalieră și terorismul au fost identificate drept domenii-cheie de acțiune: 

„[…] trebuie să luptăm împotriva terorismului și să combatem radicalizarea - garantând, 

totodată, drepturile și valorile fundamentale, inclusiv drepturile procedurale și protecția 

datelor cu caracter personal.” 

Au trecut doi ani de la conceperea acestor orientări, iar Comisia a acționat pentru promovarea 

unei cooperări mai strânse și pentru îmbunătățirea sistemelor. Dar lumea s-a schimbat foarte 

mult între timp - și nu în bine -, au avut loc tot mai multe atacuri teroriste pe teritoriul 

Europei. În prezent, necesitatea punerii în aplicare integrale a Agendei europene privind 

securitatea și crearea premiselor pentru o Uniune a securității reală nu a fost niciodată mai 

urgentă și mai critică. În cazul în care voi fi numit, acesta este obiectivul căruia îmi voi dedica 

timpul și expertiza pentru obținerea de rezultate, în beneficiul tuturor cetățenilor UE. 

Sunt pe deplin conștient de importanța de a acționa, în cazul în care voi fi numit, în mod 

independent și de a fi perceput ca atare. Voi depune jurământul și îl voi respecta pe deplin. 

De asemenea, voi respecta cele mai înalte standarde de etică, prevăzute la articolul 17 

alineatul (3) din TUE și la articolul 245 din TFUE, Codul de conduită al comisarilor, precum 

și procedurile relevante în domeniul transparenței. Astfel cum prevede Codul, mi-am întocmit 

declarația de interese, care este pusă la dispoziția publicului. Mă angajez să o actualizez, 



atunci când va fi necesar. Nu mă voi pune niciodată în poziții ori în situații care mi-ar putea 

pune sub semnul întrebării independența, imparțialitatea sau integritatea și îl voi informa 

imediat pe președintele Comisiei în cazul în care ar apărea o situație cu risc potențial de 

conflict de interese în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor care îmi revin. În ceea ce 

privește viitorul, doresc să vă solicit aprobarea pentru ocuparea acestui post și, în cazul în care 

primesc aprobarea, acesta va fi singurul meu obiectiv. Am căutat întotdeauna să promovez 

cele mai înalte standarde de integritate ale serviciului public și voi continua pe acest drum. 

Mă angajez să respect, atât în spiritul lor, cât și în practică, toate normele - prezente sau 

viitoare - care mi se aplică în materie de decență și de etică.  

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? 

Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență 

sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile 

Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește 

inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași informații 

și documente Parlamentului și Consiliului? 

În cazul în care voi fi confirmat în calitate de comisar, consider că îmi voi îndeplini rolul ca 

membru al unei echipe, în spiritul noului mod de lucru al Comisiei președintelui Juncker. Voi 

lucra în conformitate cu metoda stabilită în scrisoarea de misiune, care mi-a fost adresată în 

data de 2 august, oferindu-mi sprijinul comisarului pentru migrație, afaceri interne și 

cetățenie, sub îndrumarea prim-vicepreședintelui responsabil cu mai buna legiferare, relațiile 

interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, care este vicepreședintele 

responsabil în acest domeniu. Acord o mare importanță principiului colegialității și voi 

colabora pe deplin cu ceilalți membri ai Colegiului, cărora le voi prezenta periodic rapoarte cu 

privire la progresele înregistrate în direcția construirii unei Uniuni a securității reale și 

efective.  

Voi fi sprijinit de un grup operativ, beneficiind de expertiza personalului din mai multe 

direcții generale ale Comisiei conduse de directorul general pentru afaceri interne. Pe lângă 

faptul că voi coopera cu comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, voi lucra de 

asemenea în strânsă cooperare cu o serie de alți comisari, printre care și comisarul pentru 

politici climatice și energie, comisarul pentru transporturi, comisarul pentru economie digitală 

și societate digitală, astfel cum se precizează în scrisoarea mea de misiune, pentru a construi o 

Uniune a securității operațională.  

În orientările politice prezentate de președinte, transparența se numără printre prioritățile în 

materie de schimbări democratice. Aceasta este reflectată, de asemenea, în cadrul relațiilor 

Comisiei cu Parlamentul, cu care voi colabora într-un mod transparent, în scopul de a stabili 

un dialog deschis, sincer și constructiv. 



La fel ca toți ceilalți comisari, îmi voi asuma, în temeiul acordului-cadru, responsabilitatea 

politică pentru acțiunile întreprinse în domeniul de care voi fi responsabil, fără a aduce 

atingere principiului colegialității Comisiei. 

În ceea ce privește acțiunile întreprinse ca urmare a pozițiilor și solicitărilor 

Parlamentului European, voi aplica dispozițiile acordului-cadru și mă voi asigura că, în 

domeniile care țin de responsabilitatea mea, Comisia va răspunde rezoluțiilor sau cererilor 

parlamentare întemeiate pe articolul 225 din TFUE, în termen de 3 luni de la adoptarea lor.  

Parlamentul European poate conta pe sprijinul meu în privința aplicării depline a principiului 

egalității de tratament între Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește accesul la 

reuniuni și schimbul de informații, în conformitate cu dispozițiile din acordul-cadru. 

Întrebări adresate de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

3. Priorități 

Care vor fi pentru dumneavoastră cele două priorități în domeniul securității? 

Ce metode specifice veți aplica pentru a vă asigura că aceste două priorități sunt 

respectate? 

Foaia mea de parcurs va fi Comunicarea Comisiei din aprilie 2016 intitulată „Punerea în 

aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide 

calea către o Uniune a securității efectivă și autentică”.  

Obiectivul meu va fi concentrarea pe punerea în aplicare a acestei agende, pe măsuri 

operaționale concrete prin care acțiunile UE pot avea un impact - pentru a ne asigura că 

realizăm progrese pe teren în vederea construirii unei Uniuni a securității reale. Voi face acest 

lucru într-un mod care să respecte și să promoveze drepturile fundamentale. Pentru mine este 

foarte clar faptul că, pentru a fi durabilă, securitatea trebuie să se întemeieze pe respectarea 

drepturilor fundamentale. 

Una dintre prioritățile mele va fi aceea de a consolida lupta noastră comună împotriva 

terorismului și a crimei organizate, precum și a mijloacelor care le susțin. Pentru a realiza 

acest lucru, trebuie să punem un accent puternic pe acțiunile de prevenție: în primul rând, să 

punem capăt fenomenului de radicalizare a populației și să combatem propaganda teroristă și 

discursurile de incitare la ură. În plus, un acord rapid asupra Directivei privind combaterea 

terorismului ne va ajuta să identificăm soluții la escaladarea amenințării teroriste, prin 

furnizarea mijloacelor necesare pentru a contracara provocările specifice reprezentate de 

luptătorii teroriști străini. De asemenea, trebuie să stopăm accesul teroriștilor la finanțare, la 

arme de foc și explozivi. În acest scop, agențiile relevante ale UE, în special Europol, trebuie 

să joace un rol mai activ, să colaboreze mai bine și să sprijine mai eficient autoritățile 

naționale în acțiunile lor de combatere a terorismului și a criminalității organizate. 

O altă prioritate pe care o am în vedere va fi consolidarea instrumentelor noastre de apărare 

împotriva terorismului și a criminalității organizate, precum și consolidarea rezilienței 



noastre. În primul rând, trebuie să ne concentrăm pe asigurarea punerii în aplicare a 

legislației: Comisia LIBE a îndeplinit un rol esențial în negocierea și adoptarea propunerilor 

legislative-cheie și, în prezent, acestea trebuie să fie puse în aplicare pe teren. Trebuie să ne 

asigurăm că infrastructurile-cheie și țintele vulnerabile sunt protejate în mod corespunzător. 

Ar trebui, de asemenea, să investim mult mai mult în securitatea cibernetică. Consolidarea 

rezilienței necesită, de asemenea, îmbunătățirea schimbului de informații; de aceea, trebuie să 

ținem seama de situația de ansamblu a sistemelor informatice pentru a vedea ce îmbunătățiri 

sunt necesare. De asemenea, cercetarea în domeniile legate de securitate ar putea să contribuie 

la consolidarea rezilienței. 

Amenințările cu care se confruntă UE sunt multiple și din ce în ce mai diverse. Portofoliul 

legat de Uniunea securității acoperă numeroase sectoare și domenii de politică, la nivel 

național și la nivelul UE participând o multitudine de actori. Voi aborda sarcinile cu un spirit 

de colaborare, prin conlucrare cu alți factori din afara Comisiei pentru a valorifica toată 

expertiza disponibilă, cu statele membre și cu Parlamentul European. Vor fi necesare gradul 

cel mai înalt de coordonare și o muncă de echipă, astfel încât să adoptăm măsuri operaționale 

concrete în domeniile în care UE poate aduce o schimbare reală în lupta împotriva 

terorismului și a criminalității organizate. 

 

4. Coordonarea  

Care este viziunea dumneavoastră asupra relației cu Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne, având în vedere că Președintele Juncker, în scrisoarea de 

misiune pe care v-a adresat-o, a precizat că „Reprezentarea în Parlamentul European și 

în Consiliu pe tema Uniunii securității va fi asigurată, în principiu, de Comisarul pentru 

Migrație, afaceri interne și cetățenie, dacă nu se decide altfel, în funcție de circumstanțele 

particulare, de către prim-vicepreședinte, de comun acord cu Comisarul pentru Migrație, 

afaceri interne și cetățenie”? 

Sunteți dispus să participați la o sesiune de întrebări la cererea Comisiei LIBE pentru a 

prezenta modul în care intenționați să asigurați realizarea priorităților dvs. și a discuta 

unele chestiuni importante de actualitate? 

Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne va fi în mod evident punctul focal al cooperării mele strânse cu Parlamentul European 

cu privire la Uniunea securității, care reprezintă un dosar important. Pentru a îndeplini o serie 

de priorități transversale, Comisia Juncker se bazează pe colaborare și pe lucrul în echipă. 

Comisarii lucrează în echipă, sub conducerea unui vicepreședinte. Realizarea obiectivului 

privind Uniunea securității este un bun exemplu în acest sens, întrucât va necesita o strânsă 

cooperare cu comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie și sprijinirea acestuia, 

cooperare care se va desfășura sub îndrumarea prim-vicepreședintelui responsabil cu mai 

buna legiferare, relațiile interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, 

dar și cu mulți alți comisari. Această cooperare va presupune coordonarea cu regularitate și în 

mod sistematic între comisari și colaborarea în parteneriat cu Parlamentul European pentru 



realizarea de progrese privind Uniunea securității.  

În ceea ce mă privește mă consider, fără nicio îndoială, răspunzător din punct de vedere 

politic față de Parlament, întrucât toți comisarii se află sub obligația respectării acordului-

cadru. Atunci când voi fi solicitat să mă prezint în fața Parlamentului, voi fi pregătit să 

cooperez, în conformitate cu scrisoarea de misiune primită de la președintele Juncker, cu 

Comisia LIBE și cu Adunarea plenară a Parlamentului, pe deplin și în mod transparent, atât 

pentru a informa și a explica politica Comisiei, cât și pentru a solicita punctele de vedere și a 

asculta opiniile membrilor Parlamentului; sper, de asemenea, să dezvolt contacte bilaterale 

constante și intensive cu mulți dintre aceștia.  

Sunt pregătit să identific, împreună cu Comisia LIBE, forme de dialog utile pentru o 

examinare în comun a priorităților din portofoliul meu și a progreselor înregistrate în ceea ce 

privește îndeplinirea acestora sau pentru discutarea unor chestiuni de actualitate, fie în mod 

ad-hoc, fie într-un mod mai structurat.  

5. Transpunerea efectivă în practică a politicii de securitate internă a UE 

Cu privire la o parte din principalele aspecte identificate în portofoliul dumneavoastră, 

vă rugăm să precizați: 

- Ce măsuri preconizați pentru a asigura o aplicare corectă, completă și rapidă de către 

statele membre a tuturor măsurilor adoptate de UE în probleme legate de securitate, 

inclusiv în privința utilizării competențelor Comisiei pentru a asigura transpunerea și 

implementarea completă a instrumentelor legislative ale UE? Cum veți informa 

Comisia LIBE? 

- Considerați că actualele instrumente legislative sunt suficient de coerente pentru a face 

față provocărilor contemporane, în special în ceea ce privește schimbul de informații? 

Dacă răspunsul este afirmativ, ați putea dezvolta această temă, folosind exemple 

recente? În caz contrar, care va fi strategia dumneavoastră pentru a îmbunătăți 

lucrurile?  

Terorismul și amenințările la adresa securității cu care se confruntă UE sunt transfrontaliere și 

extrem de complexe. Pentru a le aborda în mod eficient, trebuie să existe un angajament ferm 

din partea tuturor actorilor relevanți la nivelul UE și la nivel național, precum și o mai bună 

cooperare între diferiții actori.  

În primul rând, trebuie să se pună în continuare un accent ferm pe punerea în aplicare a ceea 

ce a fost deja convenit și să se utilizeze pe deplin instrumentele existente. În această privință, 

consider că propunerile deja convenite vor scoate la iveală o serie de provocări reale. Voi 

colabora cu autoritățile naționale pentru a identifica orice obstacol în calea punerii în aplicare, 

pentru a oferi asistență juridică, expertiză și, dacă este posibil, sprijin financiar pentru a ajuta 

statele membre să depășească aceste provocări. Acest lucru va fi deosebit de important în ceea 

ce privește Directiva privind registrul cu numele pasagerilor, atunci când statele membre 

trebuie să înființeze unități de informații despre pasageri pentru prelucrarea și schimbul de 

date. Voi informa cu regularitate Comisia LIBE în legătură cu progresele înregistrate privind 



punerea în aplicare și măsurile suplimentare care se impun. 

Există, de asemenea, instrumente care sunt operaționale, dar care nu sunt întotdeauna utilizate 

pe deplin (de exemplu, Sistemul de Informații Schengen, baza de date a Interpol privind 

documentele de călătorie pierdute și furate). Voi avea în vedere identificarea măsurilor care 

pot fi luate pentru a asigura exploatarea întregului potențial al acestor instrumente. 

Cadrul Prüm este un alt exemplu în acest sens. Cadrul Prüm poate contribui în mare măsură la 

identificarea infractorilor care operează la nivel transfrontalier, însă nu toate statele membre 

au luat măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.  

Comisia poate sprijini statele membre în acest demers, însă inițiativa trebuie să le aparțină. 

În opinia mea, Comisia LIBE și Comisia Europeană pot contribui la menținerea presiunii 

asupra punerii în aplicare eficace. Apelurile repetate lansate la nivel politic pentru 

consolidarea cooperării și a schimbului de informații trebuie să fie transpuse în practică la 

nivel tehnic și operațional. Rolul meu va fi de a ajuta statele membre și autoritățile naționale 

în acest sens. 

De asemenea, ar putea exista momente când va trebui să facem mai multe eforturi pentru a 

asigura punerea în aplicare corespunzătoare. Comisia apelează întotdeauna la prerogativele 

sale în temeiul tratatului atunci când este cazul, de exemplu prin proiectele pilot ale UE, iar eu 

nu voi ezita să inițiez procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, atunci când este 

necesar.  

În ceea ce privește relația mea cu Comisia LIBE, Comisia Europeană informează periodic 

Parlamentul în legătură cu activitatea sa privind punerea în aplicare a legislației UE, inclusiv 

cu privire la cazurile de neîndeplinire a obligațiilor. Serviciile Comisiei sunt la dispoziția 

Comisiei LIBE și a membrilor săi pentru a furniza informații cu privire la activitatea noastră 

referitoare la punerea în aplicare a măsurilor în materie de securitate, dar ținând seama în mod 

corespunzător de necesitatea de a păstra caracterul confidențial al procedurilor de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor.  

În ceea ce privește agenda mea, foaia mea de parcurs va fi comunicarea din 2016 cu privire la 

o Uniune a securității. Mai precis, în domeniul schimbului de informații, prima prioritate este 

să asigurăm utilizarea deplină a instrumentelor existente (a se vedea mai sus) și să examinăm 

arhitectura generală a gestionării datelor în domeniul securității. Comunicarea Comisiei din 

data de 6 aprilie 2016 prezintă deja o serie de provocări ce trebuie abordate pentru 

maximizarea avantajelor care decurg din sistemele informaționale existente. Pentru ca 

sistemele să poată furniza valoare adăugată și, în același timp, să asigure protecția adecvată a 

datelor cu caracter personal, trebuie să ne asigurăm că autoritățile naționale alimentează 

aceste sisteme cu date de calitate, că sistemele prelucrează cu acuratețe datele și că aceste 

sisteme furnizează autorităților competente, atunci când este nevoie, informații de calitate. 

De asemenea, comunicarea identifică lacunele care ar putea necesita sisteme informaționale 

suplimentare, precum și modalități care să asigure interoperabilitatea între sistemele existente. 

Dacă voi fi confirmat în funcție, îmi voi asuma rolul de a aborda aceste provocări și lacune, în 

deplină conformitate cu drepturile fundamentale și, în special, cu dreptul la protecția datelor. 

În acest scop și pentru a oferi o bază pentru activitățile viitoare menite să îmbunătățească 



interoperabilitatea tuturor sistemelor informaționale relevante, Comisia a înființat un grup de 

experți la nivel înalt. Grupul va aborda aspectele juridice, tehnice și operaționale ale 

diferitelor opțiuni pentru realizarea interoperabilității. De asemenea, îmi va reveni rolul de a 

conduce lucrările acestui grup, în condiții de transparență deplină cu Comisia LIBE, pentru a 

asigura că toate constatările acestuia oferă o bază solidă pentru o discuție comună cu 

Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la calea de urmat. Obiectivul meu este de a 

lucra în cadrul Comisiei, cu Parlamentul European și Consiliul pentru conceperea unei 

strategii comune prin intermediul căreia sistemele informaționale în materie de securitate din 

UE să fie mai eficace și mai eficiente.  


