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Viviane REDING 

(Justiție, Drepturi Fundamentale și Cetățenie) 

 
 
Competență generală, angajament european și independență personală 
 
1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

Fiind crescută în Luxemburg – o țară mică cu mulți vecini – am avut ocazia, de la o vârstă 
fragedă, să înțeleg semnificația practică a frontierelor în Europa pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor. Prin urmare, pentru mine, ca luxemburgheză, „Schengen” reprezintă mult mai 
mult decât o simplă noțiune politică. Eliminarea frontierelor fizice și juridice, îmbunătățind 
prin aceasta viața cetățenilor, reducând costurile tranzacțiilor comerciale și contribuind la o 
mai mare apropiere a cetățenilor, a constituit principala mea motivație pentru a intra în viața 
politică europeană.  

Această experiență personală m-a încurajat să lucrez în domeniul justiției și al afacerilor 
interne când am fost vicepreședinte al Comisiei pentru libertăți civile și afaceri interne a 
Parlamentului European (1997-1999). Încă din acea perioadă, am susținut o mai mare 
implicare a Parlamentului European și a Curții de Justiție în acest domeniu politic important. 
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, acest lucru a devenit o realitate. Prin 
urmare, desemnarea mea în calitate de comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și 
cetățenie, la doar trei zile înaintea intrării în vigoare a noului Tratat, mă aduce în centrul 
convingerilor mele politice. 

Experiența mea, întâi ca parlamentar național și apoi ca parlamentar european, va influența 
puternic activitatea mea în cadrul portofoliului care mi-a fost atribuit. Mi-am început cariera 
politică în 1979 ca membru al Parlamentului luxemburghez, în cadrul căruia am activat timp 
de 10 ani. În continuare, am activat timp de două mandate în Parlamentul European, din 1989 
până în 1999.  

Întreaga mea carieră politică a fost marcată de nevoia de a obține rezultate concrete pentru 
cetățeni. În această privință, perioada 1981 – 1999, în care am lucrat în calitate de consilier 
local în orașul Esch-sur-Alzette din Luxemburg, a fost foarte eficientă din punct de vedere 
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practic. De asemenea, experiența mea ca președint a Comisiei pentru petiții a Parlamentului 
European (1989-1992) mi-a permis să dobândesc o înțelegere aprofundată a problemelor 
cetățenilor și a așteptărilor acestora în ceea ce privește instituțiile europene. Acest lucru a avut 
o influență puternică asupra activității mele ulterioare din cadrul Comisiei Europene.  

În calitate de membră a Comisiei Europene responsabilă pentru educație și cultură (1999-
2004), mi-am concentrat atenția asupra inițiativelor care aveau un impact direct asupra 
cetățenilor (de exemplu, programul de mobilitate studențească „Erasmus Mundus”). În timpul 
celui de-al doilea mandat de comisar pentru Societatea Informațională și Mass-Media 
(începând cu 2004), am reușit, cu sprijinul susținut al Parlamentului European, să creez o 
nouă dimensiune a drepturilor consumatorilor și cetățenești în legislația privind 
telecomunicațiile, prin reducerea tarifelor de roaming, introducerea numărului unic pentru 
apeluri de urgență la nivel european, 112 , prevederea unor dispoziții mai stricte privind 
protecția datelor personale și consolidarea drepturilor utilizatorilor internetului.  

În mod natural, în calitatea mea de femeie politician, tratamentul egal al femeilor și bărbaților 
a constituit în permanență o temă importantă. Am început să lucrez în acest domeniu pe 
timpul mandatului meu ca președintă a Femeilor creștin-sociale la nivel național, în 
Luxemburg (1988-1993). Am continuat să consolidez acest domeniu în timpul mandatului de 
vicepreședintă a Comitetului afacerilor sociale, ocupării forței de muncă și al mediului muncii 
al Parlamentului European (1992 – 1994). Am continuat aceste activități în cadrul 
portofoliului mai tehnic privind societatea informațională și mass-media, în care am depus 
eforturi în vederea încurajării unei prezențe mai puternice a femeilor tinere în câmpul muncii 
în domeniul informaticii. În opinia mea, egalitatea obținută de femei odată cu introducerea 
articolului 119 CEE (articolul 157 TFUE) în Tratatul de la Roma reprezintă cea mai 
revoluționară realizare societală a integrării europene. 

În ceea ce privește responsabilitatea care mi-a fost încredințată de către Președintele Barroso, 
de a asigura, împreună cu Președintele, comunicarea privind activitățile Comisiei, mă pot baza 
pe experiența mea ca fost jurnalist. În plus, în activitățile mele, am considerat întotdeauna 
drept o prioritate comunicarea eficientă a politicilor UE care afectează cetățeanul în mod 
direct. Aștept cu nerăbdare să aplic această experiență în favoarea unei comunicări mai 
eficiente și mai adaptate la mijloacele de comunicare de la nivel local sau regional, pentru ca 
cetățenii să poată înțelege mai bine Europa.  

În calitate de membru al Comisiei începând cu 1999, am respectat pe deplin litera și spiritul 
Tratatului, în special obligația de a acționa în interesul european și în mod independent față de 
țara mea sau orice alt organism. Voi continua să acționez în acest mod în conformitate cu 
articolul 17 alienatul (3) din TUE și cu articolul 245 din TFUE, care prevăd obligația pentru 
Comisie de a acționa în mod independent. De asemenea, voi respecta toate principiile stabilite 
de Codul de conduită al comisarilor și mă voi abține de la orice acțiune care ar fi 
incompatibilă cu funcția mea. În conformitate cu Codul de conduită al comisarilor, voi 
actualiza, în caz de modificare, declarația mea de interese, care este disponibilă pe internet. 

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale 

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile 
acțiuni și pentru cele ale serviciilor dumneavoastră? 
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În calitatea mea de vicepreședintă desemnată și de membră a Colegiului începând cu 1999, 
voi continua să contribui prin experiența mea la activitățile Colegiului. Voi continua să pun 
accentul pe colegialitate, asumându-mi în același timp responsabilitatea pentru activitățile 
desfășurate de serviciile din cadrul portofoliului meu. De asemenea, voi continua să fiu la 
dispoziția Parlamentului European și a comisiilor sale, cărora le voi transmite rapoarte, și cu 
care voi face schimb de informații în mod regulat. Îmi propun să îmi îndeplinesc rolul 
instituțional asistând Parlamentul European exercitarea noilor sale competențe prevăzute de 
Tratatul de la Lisabona în domeniul justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei. Un 
parteneriat puternic cu Parlamentul European va fi foarte util pentru mine în vederea 
asigurării politicilor orientate către nevoile cetățenilor și protejarea drepturilor acestora. Ca și 
înainte, Parlamentul European poate conta pe mine pentru a participa în mod personal la 
negocieri importante și dezbateri. 

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați în termeni de 
transparență sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a 
pozițiilor și cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în 
lumina intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți informații și 
documente Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului? 

Sunt foarte determinată să pun pe deplin în aplicare dispozițiile Acordului-cadru cu 
Parlamentul European privind schimbul de informații dintre Comisie și Parlamentul European 
și să garantez aplicarea în întregime a dispozițiilor Tratatului. Intenționez să lucrez 
îndeaproape cu Parlamentul European în cazul în care acesta solicită Comisiei să prezinte 
propuneri legislative. În domeniul meu de responsabilitate, intenționez să țin la curent 
Parlamentul European, atât în comisii, cât și în plen, în mod total și rapid în privința 
procedurilor în curs și, de asemenea, atunci când sunt prevăzute noi inițiative. Pentru mine, 
tratamentul egal al Parlamentului și Consiliului nu este doar obligatoriu din punct de vedere 
juridic în contextul procedurii legislative obișnuite, ci este o obligație politică pentru un 
comisar care trebuie să explice activitatea sa, în primul rând, membrilor aleși în mod direct ai 
Parlamentului European. 

Întrebări legate de politică 
 
4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă concentrați în 

cadrul portofoliului care vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de 
criza financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea 
durabilă?  

Tratatul de la Lisabona conferă Uniunii Europene noi competențe în domeniul justiției, 
drepturilor fundamentale și cetățeniei și le plasează în cadrul „metodei comunitare”. 
Prioritatea mea generală va consta în punerea în aplicare pe deplin a noilor posibilități oferite 
de Tratatul de la Lisabona în interesul tuturor cetățenilor. Cele trei priorități concrete ale mele 
(care sunt la fel de importante pentru mine) vor fi: în primul rând, dezvoltarea unei zone 
europene concrete de justiție fără frontiere; în al doilea rând, crearea unui spațiu european 
solid și coerent de drepturi fundamentale; în al treilea rând, consolidarea unei Europe a 
cetățenilor. 

În ceea ce privește prima prioritate (justiția), principalul meu obiectiv constă în garantarea 
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faptului că diferențele între sistemele juridice naționale nu mai constituie obstacole în calea 
accesului cetățenilor la justiție și că recunoașterea și încrederea mutuale sunt consolidate în 
toate cele 27 de state membre și sunt combinate cu măsuri de armonizare adecvate. În ceea ce 
privește dreptul civil și comercial, doresc să contribui la stabilirea unor relații contractuale 
mai sigure și mai coerente pe piața noastră internă pentru facilitarea tranzacțiilor 
transfrontaliere, mai ales în ceea ce privește relațiile dintre întreprinderi și consumatori. În 
acest sens, intenționez să lucrez la primele trei elemente de bază ale unui sistem de drept 
contractual european, respectiv termeni și condiții standard, drepturile consumatorului și 
principii comune de drept contractual, pentru a pregăti elaborarea, la un moment dat, a unui 
Cod civil european (care ar putea lua forma fie a unui instrument voluntar pentru 
îmbunătățirea coerenței, fie a unui al 28-lea regim opțional de drept contractual, fie a unui 
proiect mai ambițios). Voi lansa, de asemenea, o dezbatere privind modul în care dreptul 
comercial poate fi mai bine reglementat pe piața internă, de exemplu prin definirea unor 
norme comune de drept aplicabile întreprinderilor, contractelor de asigurare și transferurilor 
de creanțe. În continuare, intenționez să propun acțiuni de sprijin al activității economice prin 
garantarea faptului că deciziile juridice sunt puse în aplicare mai eficient (de exemplu prin 
abolirea exequatur), inclusiv prin utilizarea tehnologiilor moderne. Aspectele transfrontaliere 
ale dreptului familiei vor ocupa, de asemenea, un loc important pe agenda mea privind 
justiția. În ceea ce privește dreptul penal, ar trebui să ne concentrăm atât asupra măsurilor care 
întăresc drepturile cetățenilor în cadrul procedurilor penale transfrontaliere, cât și asupra 
sprijinirii autorităților relevante în lupta împotriva criminalității transfrontaliere pe baza unor 
sancțiuni disuasive comparabile. Acest aspect include elaborarea unui sistem complet pentru 
obținerea probelor în cazurile de criminalitate transfrontalieră. Întărirea Eurojust și 
transformarea sa într-un Parchet European reprezintă un obiectiv-cheie al Tratatului în 
privința căruia intenționez să fac progrese substanțiale în decursul mandatului meu.  

Următorul obiectiv al meu, de creare a unei zone europene a drepturilor fundamentale 
puternică și coerentă înseamnă că cele trei sisteme de drepturi fundamentale pe care le avem 
în UE (Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și drepturile fundamentale garantate 
prin constituțiile statelor membre) funcționează eficient împreună, se completează și se 
întăresc reciproc în interesul fiecărei persoane din UE. În ceea ce privește Carta UE (care se 
adresează în primul rând tuturor instituțiilor și organismelor UE), misiunea mea de bază va fi 
asigurarea respectării de către toate elementele de legislație UE propuse a drepturilor 
fundamentale ale Cartei, inclusiv în privința demnității umane, libertății de exprimare, 
dreptului la viață privată, dreptului la proprietate, libertății de a administra o întreprindere, 
egalității în fața legii, nediscriminării, accesului la justiție și corectitudinii procedurilor 
judiciare. Voi acorda o atenție specială evaluărilor de impact și propunerilor lansate de alte 
departamente ale Comisiei pentru asigurarea compatibilității depline a acestora cu Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Intenționez, de asemenea, să întăresc legislația 
UE de protecție a drepturilor copilului și să mă asigur că deținem o strategie politică modernă 
și coerentă privind discriminarea pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (conform articolelor 10 și 19 din TFUE). 
Protecția datelor reprezintă o chestiune de importanță specială. Dreptul la viață privată 
(articolul 7 din Carta UE) este esențial pentru libertatea individuală. Acesta necesită o atenție 
specială într-o epocă în care tehnologiile moderne de transfer și stocare de date devin 
instrumente standard atât în afaceri (în special pentru noile tehnici de marketing prin internet), 
cât și în administrație (în special în prevenirea criminalității și în activități de control al 
aplicării legislației). Cred cu fermitate că cetățenii nu pot avea încredere în Europa dacă nu ne 
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păstrăm vigilența în ceea ce privește asigurarea protecției datelor personale împotriva utilizării 
neautorizate și că cetățenii au dreptul de a decide ei înșiși dacă datele lor pot fi prelucrate sau 
nu. Prin urmare, intenționez să asamblez normele UE de protecție a datelor într-un instrument 
legal modern și cuprinzător. În ceea ce privește Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, voi lucra în strânsă colaborare cu Consiliul 
Europei pentru asigurarea coerenței efective a acțiunilor noastre în domeniul drepturilor 
fundamentale, ținând cont, în mod corespunzător, de competențele noastre diferite. Voi lucra 
cu președintele la propunerea care va fi prezentată cât mai curând sub autoritatea sa pentru un 
mandat de negociere pentru aderarea UE la Convenția de la Strasbourg, prevăzută de Tratatul 
de la Lisabona. În ceea ce privește nivelul național al protecției drepturilor fundamentale, 
intenționez să urmăresc îndeaproape schimbările constituționale și jurisprudența curților 
naționale constituționale sau supreme și să promovez un schimb de experiență judiciară între 
nivelul național și cel european pentru a susține instituirea unei culturi europene a drepturilor 
fundamentale. Voi cere Agenției pentru Drepturi Fundamentale din Viena să sprijine Comisia 
în această privință. 

În ceea ce privește următoarea mea prioritate (Europa cetățenilor), intenționez să mă 
concentrez asupra măsurilor concrete de promovare și protecție a drepturilor cetățenilor în 
viața lor de zi cu zi. Se poate și trebuie să se facă mai mult în această privință, după cum 
subliniază raportul lui Alain Lamassoure „Le citoyen et l'application du droit 
communautaire” din 8 iunie 2008. Intenționez să lucrez în strânsă cooperare cu Parlamentul 
European pentru intensificarea eforturilor noastre de asigurare a unei mai bune informări a 
cetățenilor în legătură cu drepturile lor și înlăturarea lacunelor existente în cadrul legislativ. 
Din punctul meu de vedere, este necesar să se acorde o atenție specială asigurării punerii în 
aplicare rapide și eficiente a legislației europene care acordă drepturi cetățenilor. Voi continua 
abordarea duală a parteneriatului cu statele membre pentru asigurarea adoptării cu rapiditate a 
legislației UE, dar nu voi ezita, în cazul în care această abordare nu dă rezultate, să adopt o 
abordare robustă în ceea ce privește încălcarea de către statele membre a legislației UE 
privind drepturile cetățenilor, acordând o atenție specială punerii în aplicare eficace a 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație în toate cele 27 de state membre ale 
UE. Se va acorda o atenție similară punerii în aplicare a legislației noastre cuprinzătoare 
antidiscriminare. Aș dori, de asemenea, să lansez o reflecție cu privire la modul cel mai 
potrivit de înlăturare a discriminării pe motiv de naționalitate, inclusiv reședință, în cadrul 
UE, aspect care nu este încă abordat în legislația antidiscriminare existentă. În spiritul unei 
Europe a cetățenilor, intenționez să folosesc mai departe – în cooperare cu alți comisari – 
noile posibilități oferite de Tratatul de la Lisabona pentru a aplica mai eficient drepturile 
cetățenilor la protecție diplomatică și consulară.  

În ceea ce privește aceste trei priorități politice, voi folosi instrumentele aflate la dispoziția 
Comisiei pentru asigurarea unei comunicări mai eficiente a politicilor UE și a impactului 
concret al acestora asupra cetățenilor, folosind inclusiv internetul. În plus, mă voi asigura, 
împreună cu președintele, că toate aspectele UE relevante pentru cetățeni sunt comunicate cu 
autoritate și profesionalism. Intenționez să îmi joc rolul de asigurare, în parteneriat cu 
Parlamentul, a unei bune informări a tuturor cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile 
lor în contextul UE și a conștientizării de către aceștia a acțiunilor și principiilor UE.  

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
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înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative? 

La scurt timp după instalarea noii Comisii, intenționez să prezint (împreună cu comisarul 
pentru afaceri interne) un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la 
Stockholm. Acesta va include o trecere în revistă cuprinzătoare a viitoarelor acțiuni UE în 
vederea dezvoltării și întăririi spațiului european al justiției, libertății și securității în serviciul 
cetățeanului. Programul de la Stockholm include aproximativ 170 de inițiative, fiind, prin 
urmare, un program legislativ comparabil în multe privințe cu programul pieței unice pentru 
1992. Va fi nevoie de concentrare și de stabilirea priorităților pentru punerea în aplicare 
efectivă a Programului de la Stockholm.  

În prima parte a mandatului meu (2010 – 2012), intenționez să îmi dedic timpul și energia în 
mod special următoarelor inițiative:  

- Intenționez să fac progrese substanțiale în lucrările de elaborare a unei legislații 
contractuale europene pentru facilitarea tranzacțiilor transfrontaliere, în special într-un 
context al relațiilor dintre întreprinderi și consumatori. Intenționez, prin urmare, să 
completez – cu ajutorul expertizei academice din întreaga Europă – lucrările la cadrul 
comun de referință în cursul anului 2010 și să le includ, în faza următoare, într-un 
instrument legislativ bine elaborat. Aș dori, de asemenea, să accelerez lucrările privind 
termenii și condițiile standard, care reprezintă un instrument esențial pentru relații mai 
fiabile și mai puțin costisitoare între întreprinderi și consumatori pe piața noastră internă. 
În continuare, aș dori să lucrez îndeaproape cu Parlamentul și Consiliul la încheierea cu 
succes a procedurii legislative în curs privind Directiva drepturilor consumatorilor. 
Această directivă are o importanță crucială, atât în privința drepturilor solide ale 
consumatorilor cât și a condițiilor egale de concurență între întreprinderi. Va reprezenta 
pentru mine o prioritate să mă asigur că evoluția acestei directive este coerentă cu lucrările 
pe scară mai largă legate de dreptul contractual european și că ea duce la o consolidare în 
ansamblu a drepturilor consumatorilor, asigurând în acest fel un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor. În toate domeniile legate de consumatori, voi lucra în strânsă colaborare 
cu comisarul pentru sănătate și politici pentru consumatori. 

- Doresc să realizez progrese rapide în ceea ce privește propunerea, aflată în curs, de 
examinare privind dreptul aplicabil în probleme matrimoniale („Roma III”). Cred cu 
fermitate în participarea tuturor statelor membre la toate politicile UE. Cu toate acestea, 
sunt convinsă și de faptul că dimensiunea umană a acestei propuneri – care poate înlătura 
incertitudini legislative substanțiale pentru copii și părinții lor în situații binaționale adesea 
conflictuale – nu ne permite să mai așteptăm. Dacă nu există altă soluție, sunt gata să 
prezint o propunere de cooperare îmbunătățită privind „Roma III” în primele luni ale 
mandatului meu. Cooperarea îmbunătățită în această privință va trimite un semnal 
puternic tuturor statelor membre. Desigur, sper sincer că o propunere concretă din partea 
Comisiei, susținută de mai multe state membre, va atrage rapid susținerea tuturor statelor 
membre.  

- În privința controlului respectării drepturilor conferite de legislația UE, cred că avem 
nevoie urgentă de realizarea coerenței procedurale în formele prezente de recurs colectiv 
care există sau se propun în diferite domenii ale politicilor UE. Intenționez, prin urmare, 
să propun comisarilor pentru sănătate și politici pentru consumatori și pentru concurență 
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să consultăm în 2010, în colaborare, toate părțile interesate relevante în vederea asigurării 
coerenței dreptului procedural civil și a evaluării soluțiilor posibile pentru evitarea 
legislației în tranșe. 

- În ceea ce privește protecția datelor, intenționez să revizuiesc în profunzime acquisul UE 
în protecția datelor, în ideea de a-l moderniza rapid. Intenția mea este să reunesc 
instrumentele legale existente (în special Directiva generală privind protecția datelor din 
1995 și Decizia cadru din 2008 aplicabilă în cooperarea polițienească și judiciară în 
probleme penale) într-un instrument legislativ cuprinzător și modern care reflectă 
schimbările aduse de Tratatul de la Lisabona și respectă pe deplin articolul 7 al Cartei UE, 
ținând cont, în același timp, de evoluțiile rapide din societatea informațională.  

- Cetățenii UE se confruntă în continuare cu prea multe obstacole în încercarea de a-și 
exercita dreptul la liberă circulație sau de a obține bunuri și servicii de dincolo de 
frontierele naționale. Ei ar trebui să-și poată exercita drepturile de cetățeni UE în aceeași 
măsură în care își exercită drepturile de cetățeni naționali. Prima mea prioritate în această 
privință va fi să asigur deplina punere în aplicare a Directivei 2004/38/CE privind libera 
circulație în toate cele 27 de state membre. În plus, intenționez să elaborez, în 2010, un 
raport cuprinzător privind obstacolele directe sau indirecte pe care le mai creează 
frontierele naționale în viața de zi cu zi a cetățenilor și în calea exercitării efective a 
drepturilor lor, rezultate din cetățenia Uniunii. Pe această bază, intenționez să prezint 
propuneri de extindere a facilitării (dincolo de legislația deja existentă) exercitării 
drepturilor cetățenilor UE de a circula și de a-și stabili liber reședința pe teritoriul statelor 
membre pe baza articolului 21 alineatul (2) din TFUE. Intenționez, de asemenea, să 
explorez valoarea adăugată potențială a utilizării articolului 18 alineatul (2) pentru 
înlăturarea, acolo unde este oportun și posibil, a discriminării pe motiv de naționalitate, 
inclusiv reședință, care diminuează în continuare efectul deplin al cetățeniei Uniunii.  

- În chestiuni civile, intenționez să revizuiesc Regulamentul Bruxelles I privind jurisdicția, 
recunoașterea și punerea în aplicare a deciziilor judiciare în probleme civile și comerciale 
pentru abolirea exequatur pentru decizii civile și comerciale și să extind recunoașterea 
reciprocă în domenii încă neacoperite. 

- În ceea ce privește nediscriminarea pe motiv de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (conform articolelor 10 și 19 din 
TFUE), intenționez să îmi exercit pe deplin rolul instituțional în vederea adoptării 
propunerilor legislative prezentate de Comisie în 2008 (antidiscriminarea în afara locului 
de muncă, concediul de maternitate, lucrătorii independenți). Voi face eforturi, de 
asemenea, pentru aplicarea efectivă a tratamentului egal al femeilor și bărbaților pe întreg 
teritoriul UE și pentru sporirea vizibilității rezultatelor acestuia, printre altele, prin 
susținerea lucrărilor la o Cartă a femeilor prin care să se comemoreze, în 2010, cea de-a 
15-a aniversare a conferinței de la Beijing, susținută de președintele Barroso în discursul 
său în fața plenului Parlamentului European din septembrie 2009. Acord o mare 
importanță Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și 
intenționez să îi acord întregul meu sprijin pentru a deveni funcțional la Vilnius în vara 
anului 2010. În același timp, trebuie să elaborăm o strategie modernă de promovare a 
egalității de șanse între femei și bărbați și intenționez să prezint o strategie multianuală în 
această privință în 2010. De asemenea, în decursul primului an al mandatului meu va fi 
prezentată o strategie privind handicapul care să cuprindă perioada cu începere în 2010. 
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Mai general, doresc să îmbunătățesc conștientizarea în rândul publicului larg a progreselor 
sociale realizate de UE în ultimele decenii în ceea ce privește nediscriminarea. Intenționez 
să lucrez în strânsă colaborare în toate aspectele de nediscriminare – în mod special 
referitor la situația romilor în UE – și în privința drepturilor sociale cu comisarul pentru 
ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.  

- Cred că violența împotriva femeilor reprezintă o problemă serioasă în societatea noastră, 
care atinge valorile europene și privește toate cele 27 de state membre. Iată de ce doresc să 
lucrez la un răspuns comun hotărât la acest fenomen și să elaborez un cadru politic în care 
instituțiile UE și statele membre să poată combate în comun violența împotriva femeilor. 

- Voi colabora cu președintele la propunerea care urmează a fi prezentată sub autoritatea sa 
de pregătire a aderării UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale [articolul 6 alineatul (2) din TUE] și la prezentarea de 
recomandări pentru deschiderea negocierilor cu Consiliul Europei cât mai curând în 2010. 

- Voi colabora cu președintele și vicepreședintele pentru relații interinstituționale și 
administrație pentru a prezenta, sub autoritatea președintelui, pe baza articolului 24 
alineatul (1) din TFUE și a rezultatelor consultării publice începute în 2009, un 
regulament privind procedura și condițiile necesare pentru noua inițiativă cetățenească 
prevăzută de articolul 11 din TUE. 

- Voi folosi, de asemenea, prima parte a mandatului meu pentru intensificarea lucrărilor la 
e-justiție, ca instrument eficient pentru accesul facil și nebirocratic la legislația din toate 
cele 27 de state membre și pentru explorarea altor măsuri concrete destinate îmbunătățirii 
formării juridice și dezvoltării unei culturi juridice europene în rândul juriștilor la nivel 
național (de exemplu prin intermediul unui nou program „Erasmus pentru judecători”). 

- Aș dori să reînnoiesc programul existent „Cetățeni pentru Europa”, care se încheie în 
2013. Următoarea generație a acestui program ar trebui să se concentreze pe programe 
practice care întăresc identitatea europeană (cum ar fi înfrățirea orașelor), schimburi 
culturale și lingvistice, precum și experiențe concrete ale valorilor noastre comune 
europene.  

Permiteți-mi, de asemenea, să semnalez două proiecte pe care aș dori să le abordez pe termen 
mediu: 

- trecerea de la primele baze ale dreptului contractual european (cadrul comun de referință, 
termenii și condițiile standard, drepturile consumatorilor) la un Cod civil european, care ar 
putea lua forma fie a unui instrument voluntar de îmbunătățire a coerenței, fie a unui al 
28-lea regim de drept contractual facultativ, fie a unui proiect mai ambițios; 

- transformarea Eurojust într-un Parchet European, prevăzută de articolul 86 din TFUE. 

Consider că accesul cetățenilor la informații privind instituțiile UE și dreptul UE este o parte 
importantă a cetățeniei europene. Prin urmare, voi susține fără rezerve eforturile Oficiului 
Publicațiilor – comun pentru toate instituțiile UE – de a crea în decursul mandatului meu un 
singur portal de acces la dreptul Uniunii Europene, care cuprinde toate stadiile procedurilor de 
decizie, inclusiv transpunerea dreptului UE în dreptul național, precum și jurisprudența Curții 
de Justiție și a curților naționale care aplică dreptul UE.  
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Necesitatea asigurării unei bune calități a propunerilor legislative va reprezenta pentru 
mine o sarcină orizontală în cadrul portofoliului meu. Propunerile de bună calitate 
reprezintă primul pas pentru punerea în aplicare cu succes și un control al aplicării 
efective a acquis-ului, pentru a oferi o Europă a rezultatelor concrete, în slujba 
cetățeanului. 

 


