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Obiect: Evaluarea LIBE a comisarului desemnat Julian KING 
 

Stimate dle Buzek, 

 

În conformitate cu articolul 118 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 

European, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a organizat 

luni, 12 septembrie 2016, o audiere publică cu participarea comisarului desemnat Julian 

King care, cu condiția ca procedura de numire să încheie cu un rezultat pozitiv, va fi 

răspunzător de securitatea Uniunii. 

 

Înainte de audiere, Parlamentul European i-a trimis comisarului desemnat o lista de 

întrebări scrise, în care figurează două întrebări cu caracter orizontal, așa cum au fost 

adoptate de Conferința președinților de comisie, și trei întrebări pregătite de Comisia 

LIBE care se înscriu în sfera sa de responsabilitate. Comisarul desemnat a răspuns la 

chestionar în scris. 

 

În răspunsurile sale scrise, comisarul desemnat a indicat că obiectivul său se va axa 

asupra elaborării Agendei europene privind securitatea. Dânsul și-a fixat două priorități, 

și anume întărirea luptei împotriva terorismului și a infracționalității organizate, precum 

și a capacităților de apărare împotriva amenințărilor de acest fel. Dânsul a elaborat, mai 

pe larg, afirmând că este nevoie de concentrare asupra implementării a ceea ce s-a 

convenit deja și că se impune utilizarea pe deplin a instrumentelor existente. Comisarul 

desemnat subliniază că nu se va da înapoi în cazul în care vor fi necesare proceduri în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În domeniul schimbului de informații, având ca 

prioritate asigurarea utilizării pe deplin a sistemelor existente, comisarul desemnat 

informează că se va ocupa de provocări și lacune. 

 

În ceea ce privește cooperarea cu Comisia LIBE, comisarul desemnat subliniază că se 

consideră răspunzător din punct de vedere politic față de Parlament și că va fi gata să 

coopereze cu Comisia LIBE și cu plenul Parlamentului, în acord cu scrisoarea de 

misiune primită de Președintele Juncker. Dânsul și-a exprimat disponibilitatea de a 

analiza, împreună cu Comisia LIBE, unele forme utile de dialog pentru a revizui 

prioritățile, progresele înregistrate și de a discuta chestiuni punctuale, ad-hoc sau în mod 

mai structurat. 
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Desfășurarea audierii 

 

Audierea a debutat cu o declarație introductivă, de 15 minute, a comisarului desemnat, 

în care acesta s-a referit la necesitatea creării unei Uniuni a securității efective și 

sustenabile. Dânsul a prezentat amănunțit măsurile concrete, printre care acordul 

referitor la Directiva privind combaterea terorismului, conferirea unui rol mai important 

agențiilor europene, soluționarea radicalizării, propaganda teroristă și discursurile 

inspirate de ură din mediul online, implementarea și aplicarea în practică a sistemelor de 

informare existente, întărirea securității la frontierele externe și consolidarea capacității 

de protecție a infrastructurii critice și țintele vulnerabile. 

 

Declarația introductivă a fost urmată de o primă rundă de 8 întrebări, adresate de 

reprezentanți ai fiecărui grup politic. După ce comisarul desemnat a răspuns la prima 

rundă de întrebări, membrii Comisiei LIBE au adresat alte 36 de întrebări. 

 

Ca urmare a scrisorii dlui BROCK din 9 septembrie 2016, s-a convenit ca din partea 

Comisiei pentru afaceri externe să fie adresată o întrebare. Dl PASCU,  vicepreședinte 

al PE și vicepreședinte al Comisiei AFET, a pus această întrebare concentrându-se în 

special asupra legăturii dintre securitatea internă și cea externă. 

 

În răspunsurile sale la întrebări, comisarul desemnat a subliniat, printre altele, 

necesitatea întăririi în continuare a Europol și soluționarea problemei terorismului și a 

infracționalității grave cât mai în amonte cu putință. Dânsul a solicitat în special măsuri 

de combatere a tuturor formelor de radicalizare, cu implicarea mai fermă a societății 

civile și a actorilor locali. În răspunsurile sale, dânsul a afirmat, în continuare, că orice 

activitate a UE în acest domeniu trebuie să respecte integral cadrul constituit de tratate 

și drepturile fundamentale. 

 

Comisarul desemnat a încheiat apoi printr-o declarație finală, urmată de concluziile 

președintelui cu privire la audiere. 

 

Evaluare 

 

Pe baza răspunsurilor scrise la chestionar, precum și a răspunsurilor la întrebările orale 

din cursul audierii, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne formulează 

următoarea evaluare: 

 

comisarul desemnat și-a demonstrat aptitudinea de a deveni membru al Colegiului 

comisarilor și este calificat să îndeplinească toate sarcinile specifice care îi sunt 

atribuite.  

 

Ca profil general, dl King este un candidat cu experiență și cu serioase competențe 

diplomatice. În ceea ce privește competențele legate de sfera de responsabilitate a 

Comisiei LIBE, candidatul a demonstrat o cunoaștere solidă a portofoliului său. 

 

Comisia salută angajamentul ferm al comisarului desemnat de a combate terorismul și 

infracționalitatea organizată. Amenințarea recentă pe care o reprezintă atacurile teroriste 

pe teritoriul european constituie o preocupare gravă, împărtășită atât de comisie, cât și 

de comisarul desemnat. Împărtășirea informațiilor la nivelul autorităților de impunere a 
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ordinii de drept, cooperarea efectivă dintre statele membre și acțiunile adecvate din 

domeniul prevenirii, combaterea radicalizării, punerea în executare a legislației și 

finanțarea terorismului constituie aspecte esențiale în acest context.  

 

Comisia salută portofoliul securității care a fost creat, deși conceptul de Uniune privind 

securitatea necesită explicații suplimentare și concentrarea comisarului desemnat asupra 

măsurilor operative cu valoare adăugare UE ridicată, fără compromiterea drepturilor 

fundamentale și a valorilor fundamentale. Comisia remarcă faptul că acest portofoliu 

acoperă, în mare măsură, competențe comune ale UE și ale statelor membre. În acest 

sens, comisia salută angajamentul comisarului desemnat de a conlucra îndeaproape cu 

statele membre pentru a asigura utilizarea la maximum a instrumentelor și agențiilor 

existente. 

 

Comisia a luat act cu o oarecare îngrijorare de faptul că, în scrisoarea sa de misiune, 

Președintele Juncker i-a indicat comisarului desemnat că reprezentarea în cadrul 

Parlamentului European și al Consiliului privind chestiunile legate de Uniunea  

securității va fi, de regulă, asigurată de comisarul pentru migrație, afaceri interne și 

cetățenie, în lipsa unei decizii contrare, adoptată de la caz la caz, de către prim-

vicepreședinte, în acord cu comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie. În 

consecință, comisia a fost mulțumită să audă că comisarul desemnat și-a exprimat 

angajamentul de a coopera îndeaproape cu Parlamentul European, pe baza încrederii și a 

respectului reciproc, și, în particular, va coopera în mod constructiv cu Comisia LIBE, 

în special purtând un dialog regulat și structurat cu comisia pe tema securității UE. 

 

Comisia salută concentrarea fermă a comisarului desemnat asupra implementării și a 

apreciat angajamentul candidatului de a informa regulat Comisia LIBE cu privire la 

stadiul actualizat de implementare a tuturor instrumentelor UE care se circumscriu 

sferei sale de responsabilitate, printre care procedurile în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor, în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Acordul-cadru privind 

relațiile dintre Parlament și Comisie și cu punctul 33 din Acordul interinstituțional 

dintre Parlament, Consiliu și Comisie privind mai buna legiferare: dânsul s-a angajat să 

inițieze proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, atunci când este necesar, 

împotriva statului membru care nu respectă legislația UE, fără excepții.  

 

În ceea ce privește competențele legate de sfera de responsabilitate a Comisiei LIBE, 

candidatul a demonstrat un angajament clar și certe cunoștințe și calificări. 

 

Comisia rămâne în așteptarea unei cooperări regulate și fructuoase cu comisarul 

desemnat. 

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC: Martin SCHULZ, Președintele Parlamentului European 


