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RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL ADRESAT DE PARLAMENTUL EUROPEAN 

COMISARULUI DESEMNAT 

Maroš ŠEFČOVIČ  

Vicepreședintele desemnat pentru relații interinstituționale și prospectivă 

 

1. Competențe generale, angajament european și independență 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 dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum intenționați să 

puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o perspectivă de gen 

în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 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? 

Consider că dețin calificările și experiența profesională corespunzătoare pentru a contribui la 

interesul general european. 

De la încheierea studiilor universitare în domeniul relațiilor internaționale și intrarea, în 1990, 

în corpul diplomatic, m-am implicat activ în afacerile europene timp de aproape două decenii. 

Am dobândit cunoștințe detaliate despre instituțiile UE și am făcut dovada unei implicări 

constante în sprijinul proiectului UE. Mai întâi ca reprezentant permanent al Slovaciei pe 

lângă UE, apoi în calitate de comisar pentru educație, formare, cultură și tineret (la sfârșitul 

mandatului Comisiei Barroso I), de vicepreședinte al Comisiei pentru relații interinstituționale 

și administrație (în cadrul Comisiei Barroso II) și de vicepreședinte pentru uniunea energetică, 

una dintre cele zece priorități fundamentale ale mandatului actualei Comisii.  

În ultimii zece ani, am depus eforturi pentru a promova interesul european, pentru a construi 

relații solide cu instituțiile UE și pentru a ajuta Europa să își asume un rol de lider în tranziția 

către o energie curată. În special, sunt mândru de inițiativele noastre ample care sunt 

deopotrivă inovatoare și cu o puternică dimensiune socială, și anume Alianța europeană 

pentru baterii, Inițiativa privind regiunile carbonifere aflate în tranziție, inițiativa „Finanțare 

inteligentă pentru clădiri inteligente” sau Platforma europeană de consiliere în materie de 

investiții (URBIS). De asemenea, am contribuit activ la dezbaterile și la procesul decizional 

din cadrul colegiului.  

O relație strânsă și o cooperare constructivă cu Parlamentul European au fost principiile-cheie 

care au ghidat întreaga mea activitate în calitate de membru al Comisiei.  

De exemplu, în timpul primului meu mandat de vicepreședinte pentru relații interinstituționale 

și administrație, am negociat, în numele Comisiei, Acordul-cadru cu Parlamentul European. 
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În calitate de vicepreședinte pentru uniunea energetică, am colaborat îndeaproape cu 

colegiuitorii pentru a contribui la realizarea unui consens cu privire la toate propunerile 

legislative din cadrul acestui proiect. Fiind convins că uniunea energetică nu poate fi 

construită numai la Bruxelles, am colaborat cu deputați în Parlamentul European, precum și 

cu membri ai parlamentelor naționale, pentru a-i implica în diferite proiecte, inclusiv cu 

ocazia turneului dedicat uniunii energetice, efectuat în statele membre. În mod similar, în 

strânsă colaborare cu deputații în Parlamentul European, am luat măsurile necesare pentru ca 

activitatea noastră din cadrul Inițiativei privind regiunile carbonifere aflate în tranziție să fie 

cunoscută în circumscripțiile lor și să nu se limiteze la mandatul actualei Comisii.  

Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte, doresc să ne bazăm pe această experiență 

pentru a consolida parteneriatul nostru strategic cu Parlamentul European și pentru a contribui 

astfel la îmbunătățirea legitimității democratice în Europa.  

Parlamentul European ocupă un loc central în cadrul vizunii președintei alese, Ursula von der 

Leyen, pentru a le oferi cetățenilor un cuvânt mai greu de spus în conturarea agendei noastre 

și în intensificarea ambițiilor noastre. Un Parlament European mai puternic înseamnă o 

Europă mai puternică.  

Acest lucru înseamnă, de asemenea, tratarea în condiții de egalitate a Parlamentului European 

și a Consiliului și dezvoltarea relațiilor noastre politice cu parlamentele naționale.  

Președinta aleasă von der Leyen s-a angajat să consolideze relația specială pe care o avem cu 

Parlamentul European. Acest lucru este esențial pentru consolidarea legăturilor dintre cetățeni 

și instituțiile care se află în serviciul lor, pentru a reduce decalajul dintre așteptări și realitate 

și pentru a comunica mai bine cu privire la modul în care Europa lucrează pentru ei.  

Relația noastră specială ar trebui să fie în beneficiul cetățenilor.  

Având în vedere cele de mai sus, mă voi asigura că, împreună cu toți colegii mei din cadrul 

colegiului, vom lucra intens, în relații de bună cooperare cu Parlamentul European, pentru a 

îndeplini acest obiectiv, pe parcursul mandatului. Diferitele elemente ale acestui angajament 

sunt detaliate în răspunsul la următoarea întrebare.  

Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte, voi consolida și mai mult punerea în 

aplicare a abordării integratoare a egalității de gen. Abordarea integratoare a egalității de gen 

este deja consacrată în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede 

următoarele: „În toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să 

promoveze egalitatea între bărbați și femei”. Aceasta face parte, de asemenea, din 

„Angajamentul strategic privind egalitatea de gen pentru perioada 2016-2019”, care a fost 

adoptat de Comisie și care prevede că promovarea egalității de gen trebuie asigurată prin 

aplicarea unei perspective a egalității de gen în fiecare aspect al intervențiilor UE. 

Președinta aleasă von der Leyen a plasat egalitatea de gen printre prioritățile agendei sale și 

sa angajat să fie un exemplu în această privință, prin formarea unui colegiu complet 

echilibrat din punctul de vedere al egalității de gen. Intenționez să pun în aplicare același 

principiu în cazul echipei mele.  



 

3 
 

Mă angajez, de asemenea, să mă bazez pe inițiativa „Niciun grup fără femei”, lansată în luna 

februarie, care își propune ca evenimentele publice organizate de Comisie să includă grupuri 

echilibrate din perspectiva genului.  

O nouă strategie de gen reprezintă o ocazie de a dezvolta în continuare conceptul și aplicarea 

abordării integratoare a egalității de gen în politicile UE. O aplicare consolidată a abordării 

integratoare a egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor contribuie la o mai bună 

utilizare a resurselor, eficientizează politica, sprijină dezvoltarea durabilă și creează societăți 

mai echitabile. Cred că este important să se ia în continuare în considerare impactul de gen la 

elaborarea tuturor propunerilor Comisiei. Atunci când impactul de gen este semnificativ, 

acesta se reflectă în expunerea de motive care însoțește o propunere. 

În cele din urmă, mă angajez să respect neabătut, dacă și de îndată ce sunt numit, obligațiile 

prevăzute în tratat privind independența, transparența, imparțialitatea și disponibilitatea, astfel 

cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la 

articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  

În cursul mandatului meu anterior și al mandatului meu actual de membru al colegiului, 

miam îndeplinit toate obligațiile față de instituție, inclusiv prin depunerea și actualizarea 

tuturor declarațiilor de interese financiare necesare. De asemenea, am respectat pe deplin 

litera și spiritul tratatelor UE și obligația de a acționa în interesul european. 

Dacă voi fi confirmat în funcția de membru al colegiului, voi continua să respect pe deplin 

litera și spiritul tratatului. În special, voi respecta obligația de a acționa în interesul european 

și fără a accepta instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism. De asemenea, voi 

onora codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile acestuia privind 

conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și accesibilă publicului și o 

voi actualiza rapid, în cazul în care va fi necesară o eventuală modificare. 

 

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 opinia mea, colaborarea cu Parlamentul European are o importanță capitală.  

Dacă voi fi confirmat în funcția de membru al colegiului, îmi voi asuma pe deplin 

responsabilitatea politică pentru activitățile din domeniul meu de competență, astfel cum 

figurează în scrisoarea de misiune care mi-a fost trimisă la 10 septembrie 2019. Acord o mare 

importanță principiului colegialității și voi colabora pe deplin cu ceilalți membri ai colegiului 

în acest sens. Îi voi implica îndeaproape pe colegii mei în elaborarea și în punerea în aplicare 

a inițiativelor noastre prioritare.  
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În mod special, voi depune eforturi pentru a mă asigura că elaborăm politici solide pe baza 

unui consens larg al forțelor proeuropene, prin intermediul parteneriatului nostru strategic cu 

Parlamentul European.  

Cooperarea interinstituțională eficace și sinceră este esențială pentru funcționarea sistemului 

instituțional al UE și pentru eficiența și legitimitatea sistemului decizional al UE, bazându-se 

pe anumite principii directoare, pe care mă angajez pe deplin să le respect. Printre acestea se 

numără deschiderea, încrederea reciprocă, eficiența și schimbul regulat de informații. 

Orientările politice și scrisorile de misiune elaborate de președinta aleasă, Ursula von der 

Leyen, reflectă pe deplin aceste principii și subliniază obiectivul de a consolida relația 

specială dintre Parlamentul European și Comisie.  

Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte pentru relații interinstituționale și 

prospectivă, voi acționa cu fermitate în vederea atingerii obiectivului menționat și, în acest 

sens, mă voi asigura că dispozițiile Acordului-cadru din 2010 privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Consiliu și cele ale Acordului interinstituțional din 2016 privind o 

mai bună legiferare vor fi respectate și puse în aplicare pe deplin.  

De exemplu:  

Luarea în considerare a pozițiilor Parlamentului și a solicitărilor acestuia privind 

inițiative legislative 

Președinta aleasă, Ursula von der Leyen, susține un drept de inițiativă pentru Parlamentul 

European. Aceasta s-a angajat ca, atunci când Parlamentul, hotărând cu majoritatea membrilor 

săi, adoptă rezoluții prin care solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative, colegiul să 

răspundă printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, 

subsidiarității și unei mai bune legiferări.  

Ca parte a acestui angajament, mă voi asigura că toți membrii Comisiei lucrează în strânsă 

colaborare cu comisiile parlamentare relevante și se implică și participă la procesul de 

pregătire a rezoluțiilor în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene. De asemenea, mă voi asigura că aceste rezoluții sunt discutate la nivel de colegiu în 

timp util.  

Cred cu tărie că acest lucru va îmbunătăți dialogul, va promova un climat de încredere și un 

sentiment de colaborare în vederea atingerii unui obiectiv comun. 

Comisia va răspunde în mod eficace rezoluțiilor Parlamentului în termen de trei luni de la 

adoptarea acestora, în conformitate cu acordul-cadru.  

Cooperarea generală  

O voi sprijini pe președinta aleasă, Ursula von der Leyen, în îndeplinirea obiectivelor sale 

declarate, și anume ca toți comisarii să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European în 

fiecare etapă a procesului de elaborare a politicilor și a dialogului politic, sporind astfel 

participarea noastră la nivel politic în cadrul tuturor reuniunilor comisiilor relevante și la 

discuțiile din cadrul trilogului.  

Voi asigura implicarea comisiilor parlamentare în orice evoluții majore în domeniile de care 

sunt responsabil. Voi asigura egalitatea de tratament a Parlamentului și a Consiliului în cursul 

procedurii legislative ordinare și în calitate de membru al Colegiului, care răspunde în fața 

deputaților în Parlamentul European, aleși în mod direct.  
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Programul de lucru al Comisiei, declarația comună și programarea multianuală 

Voi continua practica organizării unei reuniuni anuale între Conferința președinților de 

comisie și întregul colegiu, înainte de aprobarea programului de lucru al Comisiei. De 

asemenea, vom continua să deschidem discuțiile pe această bază cu colegiuitorul, pentru a 

stabili prioritățile comune enumerate în declarația comună. 

În cele din urmă, voi colabora în mod activ cu Parlamentul și Consiliul pentru a contribui la 

pregătirea primului program multianual, în conformitate cu Tratatul UE [articolul 17 

alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană] și cu Acordul interinstituțional privind 

o mai bună legiferare.   

Prospectivă 

Consider că este foarte important să se coreleze relațiile interinstituționale cu prospectiva 

strategică. 

Intenționez să discut în amănunt cu Parlamentul European viitorul raport anual prospectiv. 

Acest lucru ar trebui să ofere posibilitatea de a evalua factorii perturbatori actuali și viitori, 

precum și modul în care putem construi împreună o cultură a rezilienței și a pregătirii în fața 

amenințărilor tot mai mari, a modificării modelelor de lucru, a accentuării inegalităților, a 

tranziției către o energie curată și a accelerării transformării industriale (inclusiv a 

digitalizării). În cadrul prospectivei, ar trebui să convenim asupra unei viziuni comune, a unui 

set de instrumente destinate acțiunilor de politică, a participării părților interesate și a altor 

strategii de colaborare.  

Acest lucru va permite instituțiilor să acționeze cu fermitate pentru a transforma viziunea 

noastră pe termen lung în realitate, analizând toate inițiativele în materie de politică (nu doar 

pe cele legislative), astfel încât să le oferim cetățenilor noștri mijloacele necesare pentru a 

face față schimbărilor și pentru a deveni tot mai încrezători în capacitatea lor de a-și modela 

viitorul, ceea ce va conduce, de asemenea, la discursuri politice mai puțin polarizate.  

Aceste elemente ar trebui să ofere o bază solidă pentru a discuta alinierea priorităților noastre 

strategice, stabilirea programului de lucru și procesul de elaborare a politicilor la nivelul UE, 

prospectiva urmând să devină o componentă consensuală a programării multianuale.  

O mai bună reglementare  

Vreau să colaborez cu Parlamentul European pentru a mă asigura că legislația noastră respectă 

cele mai înalte standarde de calitate și se bazează pe date concrete. 

Un dialog interinstituțional eficace va fi, de asemenea, esențial pentru punerea în aplicare a 

Agendei pentru o mai bună reglementare [în special respectarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, efectuarea unei evaluări mai solide a impactului, consultarea părților 

interesate, Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), evaluarea, 

simplificarea și reducerea birocrației] și pentru respectarea Acordului interinstituțional privind 

o mai bună legiferare.  
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Transparența 

Orientările politice ale președintei alese, Ursula von der Leyen, subliniază că, pentru a 

recâștiga încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și 

ireproșabile în ceea ce privește aspectele legate de transparență. Voi colabora strâns cu 

Parlamentul European și Consiliul pentru a asigura o transparență sporită pe parcursul 

întregului proces legislativ. Reprezentăm instituții aflate în serviciul cetățenilor, prin urmare 

aceștia au dreptul să știe cu cine ne întâlnim, cu cine discutăm și ce poziții susținem în cadrul 

procesului legislativ. Consolidarea cooperării interinstituționale prin promovarea transparenței 

și a responsabilității va întări încrederea în instituțiile UE. 

Prin urmare, mă angajez pe deplin să pun în aplicare dispozițiile ample referitoare la 

transparență și fluxul de informații prevăzute în Acordul-cadru privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Comisie și în Acordul interinstituțional din 2016 privind o mai bună 

legiferare. În special, mă voi asigura că aceste dispoziții sunt respectate în cadrul dialogurilor 

mele structurate și în cadrul altor contacte cu comisiile Parlamentului.  

Voi sprijini în continuare înființarea unei baze de date comune referitoare la dosarele 

legislative în cooperare cu celelalte instituții, astfel cum s-a convenit în Acordul 

interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare. De asemenea, vor fi necesare mai 

multe eforturi pentru integrarea registrului actelor delegate și actelor de punere în aplicare, 

precum și pentru finalizarea negocierilor interinstituționale privind registrul de transparență.  

Furnizarea de informații și documente 

În continuarea declarației mele de mai sus, conform căreia mă voi asigura că, în orice evoluții 

majore în domeniile de care sunt responsabil, comisiile parlamentare vor fi implicate în 

același timp și în condiții de egalitate cu Consiliul, sunt pe deplin conștient de faptul că 

furnizarea de informații și de documente este un aspect esențial al aprofundării parteneriatului 

dintre Parlamentul European și Comisie. Prin urmare, mă angajez să pun în aplicare pe deplin 

dispozițiile relevante ale Acordului-cadru dintre cele două instituții și ale Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare.  

 

Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri constituționale 

3. Dreptul la inițiativă al PE 

 

În plus față de angajamentul asumat de președinta aleasă de a da curs printr-un act 

legislativ rezoluțiilor PE prin care se solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative, 

ați putea indica alte angajamente concrete pe care sunteți pregătit să vi le asumați 

pentru a consolida dreptul de inițiativă al Parlamentului, în termeni generali sau în 

domenii de politică specifice, îndeosebi în ceea ce privește propunerile de modificare a 

tratatului, modificarea acordului-cadru dintre Parlamentul European și Comisie și/sau 

modificarea AII privind o mai bună legiferare?  

Ce măsuri legislative doriți să propuneți în urma rezoluției Parlamentului din 25 

octombrie 2016, adoptată în temeiul articolului 225 din TFUE, în care se solicită 

Comisiei o inițiativă legislativă privind crearea unui mecanism al UE pentru democrație, 

statul de drept și drepturile fundamentale (P8_TA(2016)0409)?  
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Sprijin un drept de inițiativă pentru Parlamentul European, astfel cum a menționat președinta 

aleasă von der Leyen în orientările politice. Mă angajez să depun eforturi în acest sens, astfel 

încât Comisia să poată răspunde cu un act legislativ rezoluțiilor Parlamentului adoptate în 

temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu majoritatea 

membrilor săi, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei 

mai bune legiferări. 

Pentru a asigura faptul că se dă rapid curs acestor rezoluții legislative, instituțiile noastre 

trebuie să se angajeze în prealabil într-un dialog transparent și constructiv.  

Comisia va propune să colaboreze cu Parlamentul European în fiecare etapă a conceperii și a 

dezbaterii unor astfel de rezoluții. În practică, mă voi asigura că toți membrii Comisiei 

conlucrează încă de la început foarte strâns cu comisiile parlamentare responsabile. Ar trebui 

să instituim un mecanism timpuriu care să asigure un dialog permanent între Comisie și 

comisii. Toți membrii colegiului ar trebui, de asemenea, să fie pregătiți să poarte discuții 

privind conceperea și elaborarea rezoluțiilor parlamentare și să colaboreze cu deputații în 

Parlamentul European în fiecare etapă a proiectării și a dezbaterii acestora.  

Acest lucru va îmbunătăți dialogul, va promova un climat de încredere și un sentiment de 

colaborare în vederea atingerii unui obiectiv comun. În plus, cooperarea strânsă dintre 

Parlament și Comisie încă din primele etape va facilita înțelegerea pe fond, în cea mai mare 

măsură posibilă, a chestiunilor abordate. 

După adoptarea unei rezoluții, mă voi asigura că va fi informat colegiului comisarilor și că 

acesta va avea o discuție politică privind aspectele evidențiate în rezoluție. Noile metode de 

lucru ale Comisiei vor consacra acest nou proces la nivel politic, pentru a se asigura faptul că 

membrii colegiului se vor implica de-a lungul tuturor etapelor, vor discuta și, în final, vor 

răspunde rezoluțiilor adoptate în temeiul articolului 225 din TFUE.  

Comisia va informa Parlamentul European în termen de trei luni de la adoptarea rezoluției 

corespunzătoare în plen, în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare1. În special, mă voi asigura că rezoluției PE i se răspunde în modul cel mai rapid și 

mai eficient. 

În calitatea mea de vicepreședinte pentru relații interinstituționale și prospectivă, voi colabora 

strâns cu toți membrii colegiului pentru a mă asigura că acest proces este pe deplin respectat 

și reflectă discuțiile noastre interinstituționale privind planificarea multianuală.  

La un nivel mai general, vom organiza de la începutul mandatului un schimb de opinii privind 

principalele obiective și priorități în materie de politică ale celor trei instituții pentru noul 

mandat, precum și, ori de câte ori este posibil, privind un calendar orientativ, în conformitate 

cu Acordul interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare (punctul 5). 

În orientările politice, președinta aleasă a acordat o atenție deosebită statului de drept și a 

propus un mecanism cuprinzător privind statul de drept, aplicabil în întreaga UE și făcând 

obiectul unor raportări anuale obiective. De asemenea, președinta aleasă a subliniat nevoia 

unui rol mai important al Parlamentului European, vicepreședinta pentru valori și transparență 

și comisarul pentru justiție urmând să contribuie la punerea în practică a acestui obiectiv, în 

special sub forma unui ciclu anual de evaluare a statului de drept, care va viza toate statele 

membre. 

                                                           
1 Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14. 
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4. Dreptul de anchetă al PE 

Ce instrumente considerați că sunt indispensabile pentru un drept de anchetă 

semnificativ al Parlamentului European, pentru a oferi Parlamentului un nou cadru 

juridic care să îi consolideze competențele de anchetă, în conformitate cu articolul 226 

din TFUE? Vă puteți angaja să depuneți toate eforturile pentru a relansa negocierile 

întrerupte cu privire la un regulament care să reglementeze exercitarea dreptului de 

anchetă al Parlamentului și puteți implica în mod activ Comisia în acest proces? 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene2 recunoaște rolul Parlamentului European în 

materie de examinare și control politic. Cred că scopul oricăror mijloace sau instrumente de 

punere în aplicare a acestor dispoziții este de a garanta că presupusele cazuri de încălcare a 

normelor de drept sau de administrare defectuoasă în aplicarea legislației Uniunii sunt tratate 

în mod corespunzător și pot fi remediate.  

În acest context, înțeleg pe deplin eforturile Parlamentului de a institui un instrument 

actualizat și, în consecință, de a înlocui Decizia 95/167/CE privind dispozițiile detaliate care 

reglementează exercitarea dreptului de anchetă al Parlamentului European cu un regulament 

actualizat și adecvat scopului, propus de Parlamentul European, care să întrunească acordul 

Comisiei și al Consiliului.  

În 2012, Parlamentul European a adoptat o propunere de revizuire a sistemului, căreia i-a adus 

mai multe modificări succesive (formale sau informale). Ulterior, Comisia a avut un schimb 

constructiv de opinii cu Parlamentul European pe tema revizuirii propuse, care a permis 

găsirea unei poziții comune cu privire la o serie de elemente.  

De asemenea, am luat act de ultimul document neoficial adoptat, în aprilie 2018, de Comisia 

pentru afaceri constituționale a Parlamentului. Documentul neoficial conține mai multe 

propuneri constructive din perspectiva Comisiei cu privire la (i) normele privind înființarea 

unei comisii de anchetă, (ii) normele procedurale care se aplică investigațiilor acesteia, 

(iii) introducerea unui punct de contact central pentru anchetă, (iv) trimiterile la 

Regulamentul 45/20013 (înlocuit de Regulamentul 2018/17254) și la Acordul-cadru dintre 

Parlamentul European și Comisia Europeană5.  

Există încă preocupări juridice și instituționale care urmează să fie soluționate în cursul 

negocierilor interinstituționale.  

Sunt de acord că este necesar să existe un instrument adecvat, care să respecte pe deplin 

prerogativele instituționale și cadrele juridice relevante ale statelor membre. Prin urmare, 

                                                           
2 Articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Parlamentul European, acționând din proprie 

inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, cu aprobarea Consiliului și a Comisiei, stabilește modalitățile 

de exercitare a dreptului de anchetă. 
3  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, 

JO L 8, 12.1.2001, p. 1.  
4 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și 

agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 

Deciziei nr. 1247/2002/CE, JO L 295, 21.11.2018, p. 39. 
5  JO L 204, 20.11.2010, p. 47.  
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vreau să lansez o discuție trilaterală constructivă pentru a găsi soluții adecvate aspectelor 

nerezolvate care încă fac obiectul discuțiilor. 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri juridice 

 

5. Punctul 10 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 

aprilie 2016 prevede că Comisia ar trebui să acorde o atenție promptă și detaliată 

cererilor de propuneri de acte ale Uniunii formulate de Parlamentul European în 

temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul 

225 din TFUE obligă Comisia să informeze Parlamentul European cu privire la 

motivele pentru care nu a prezentat o propunere în cazul în care Parlamentul a 

solicitat acest lucru.  

 Parlamentul regretă că, în pofida faptului că răspunsurile Comisiei la aceste rezoluții 

întemeiate pe articolul 225 din TFUE sunt mai detaliate și mai prompte, acestea par 

să vină de la serviciile Comisiei mai degrabă decât să prezinte o reacție politică a 

Colegiului la rezoluția Parlamentului.  În calitate de comisar desemnat pentru 

punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, cum 

intenționați să remediați această situație? În calitate de vicepreședinte responsabil de 

relațiile interinstituționale, cum intenționați să asigurați în practică respectarea 

angajamentului asumat în scrisorile de misiune ale tuturor comisarilor desemnați în 

ceea ce privește consolidarea parteneriatului special al Comisiei cu Parlamentul și, în 

special, cu privire la dreptul de inițiativă al Parlamentului?  Cum va fi transpusă în 

practică intenția Comisiei de a fi „activă și prezentă în procesul de pregătire a 

rezoluțiilor prin care se solicită Comisiei să legifereze” și cum vă veți asigura că 

Parlamentul este respectat în acest proces?  

 

În orientările politice, președinta aleasă von der Leyen, s-a angajat ca Comisia pe care o va 

conduce să răspundă cu un act legislativ rezoluțiilor Parlamentului adoptate în temeiul 

articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu majoritatea 

membrilor săi, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei 

mai bune legiferări. 

Astfel cum am menționat în răspunsul meu adresat Comisiei pentru afaceri constituționale, 

Comisia va propune să colaboreze cu Parlamentul European în fiecare etapă a conceperii și 

a dezbaterii unor astfel de rezoluții. În calitatea mea de vicepreședinte pentru relații 

interinstituționale și prospectivă, îi voi încuraja pe toți membrii Comisiei să conlucreze 

strâns cu Parlamentul European, în special cu comisiile sale, încă din etapele incipiente ale 

unui proces întemeiat pe articolul 225 și cu respectarea deplină a prerogativelor 

Parlamentului European. În practică, Comisia va fi pregătită să discute cu comisiile 

responsabile ale PE orice astfel de propunere, conformitatea sa cu principiile subsidiarității 

și proporționalității, precum și cu normele unei mai bune legiferări, înainte de adoptarea 

respectivei rezoluții în plen. Acest lucru va îmbunătăți dialogul, va promova un climat de 

încredere și un sentiment de colaborare în vederea atingerii unui obiectiv comun. În plus, 

cooperarea strânsă dintre Parlament și Comisie încă din primele etape va facilita 

înțelegerea pe fond, în cea mai mare măsură posibilă, a chestiunilor abordate.  

În calitatea mea de vicepreședinte pentru relații interinstituționale și prospectivă, voi 

contribui în mod corespunzător la punerea în aplicare a angajamentului președintei alese de 

a asigura faptul că rezoluțiilor Parlamentului European în temeiul articolului 225 din 
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Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene li se răspunde cu o propunere legislativă 

prezentată de Comisie, cu respectarea deplină a principiilor proporționalității, 

subsidiarității și unei mai bune legiferări. Voi asigura evaluarea de către colegiu a oricărei 

rezoluții, oferind astfel o reacție politică.  

Comisia va informa Parlamentul European în termen de trei luni de la adoptarea rezoluției 

corespunzătoare în plen, în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare6.  

 

6. La 7 decembrie 2018, Comisia a prezentat un Plan coordonat privind inteligența 

artificială. Comisia recunoaște în acest plan că inteligența artificială (IA) transformă 

lumea în care trăim, de exemplu, prin îmbunătățirea produselor, a proceselor și a 

modelelor de afaceri în toate sectoarele economice. De asemenea, IA transformă 

serviciile publice. Modificările aduse de IA ridică o serie de probleme, începând cu 

problemele de ordin etic și cele privind răspunderea civilă. Cetățenii noștri își 

exprimă atât entuziasmul, cât și temerile cu privire la dezvoltarea în continuare a IA 

și la implicațiile sale practice pentru locurile lor de muncă, educație și modelele de 

consum, precum și pentru întreprinderi. Concurența internațională este mai 

puternică decât oricând, cu investiții masive în SUA și China. Totuși, planul din 2018 

nu pare să se refere la modul în care modificările aduse de IA ar trebui să se reflecte 

în legislația UE și modul în care legislația anterioară ar trebui să fie actualizată 

pentru a reflecta situația actuală, în care IA joacă un rol predominant.  

 Președinta aleasă ar dori să vă încredințeze sarcina de a prezida platforma REFIT, 

astfel încât să aveți privilegiul de a prezenta Colegiului propuneri cu privire la modul 

în care reglementarea la nivelul UE să devină mai eficientă și mai eficace pe baza 

discuțiilor din cadrul platformei. Ce inițiative aveți în vedere pentru a vă asigura că 

IA este luată în considerare în mod corespunzător de platforma REFIT atunci când 

se verifică adecvarea și performanța legislației existente, fără a submina protecția 

datelor relevante (RGPD) și normele privind protecția vieții private?  

 

 Inteligența artificială va permite o automatizare pe scară largă a deciziilor și a proceselor, 

iar acest fapt are un potențial enorm de sporire a eficienței și a productivității în toate 

sectoarele economice. În același timp, această tehnologie, care se bazează pe autoînvățare 

și pe algoritmi care se autoîmbunătățesc, poate ridica numeroase probleme de politică în 

ceea ce privește, de exemplu, răspunderea și acceptarea socială.  

 

 Cadrul de reglementare în domeniul inteligenței artificiale, anunțat de președinta aleasă în 

orientările politice, va asigura faptul că dezvoltarea și implementarea sistemelor de 

inteligență artificială în produse și servicii se realizează cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale și funcționează în mod fiabil (legal, etic și solid) pe piața unică a UE.  

 

O astfel de abordare va oferi claritate în materie de reglementare, va inspira încredere, va 

crea un avantaj competitiv și va stimula investițiile în industria europeană. Această 

abordare ar trebui să îmbunătățească dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale în 

UE, protejând în același timp capacitatea de inovare a Europei.  

 

                                                           
6 Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14. 
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Activitatea noastră privind inteligența artificială va valorifica, desigur, cadrul de politică 

existent, instituit de Comisia care își încheie mandatul, inclusiv strategia intitulată 

„Inteligența artificială pentru Europa”, prezentată în aprilie 2018, Planul coordonat privind 

inteligența artificială, publicat în decembrie 2018, și recenta comunicare ce stabilește 

abordarea europeană referitoare la aspectele etice legate de inteligența artificială.  

  

 Astfel cum se arată în scrisoarea de misiune pe care mi-a adresat-o președinta aleasă von 

der Leyen, îmi va reveni responsabilitatea de a prezida platforma REFIT, un grup de 

experți care va oferi consultanță Comisiei cu privire la modul de simplificare a legislației 

UE și de reducere a sarcinilor suportate de beneficiarii și de utilizatorii finali.  

 

 Această platformă va fi o sursă importantă de informații privind impactul inteligenței 

artificiale asupra sarcinilor administrative, furnizate de cei implicați în mod direct. În 

calitate de președinte al noii platforme, mă voi asigura, de asemenea, că aceasta va ține 

seama pe deplin de inteligența artificială atunci când va analiza performanța legislației 

existente. Platforma va acționa în deplină conformitate cu normele în materie de protecție a 

datelor (RGPD), respectând cele mai înalte standarde ale UE în materie de protecție a 

datelor. 

 

 În calitate de președinte al platformei REFIT, mă angajez pe deplin să răspund tuturor 

avizelor sale și să mă asigur că, în cadrul procesului nostru decizional, se va ține seama de 

acestea în mod corespunzător. Pentru a asigura luarea în considerare a tuturor aspectelor, 

voi colabora îndeaproape cu vicepreședinta responsabilă de o Europă pregătită pentru era 

digitală, cu comisarul pentru justiție și cu comisara pentru cercetare și inovare. 

 

La un nivel mai general, vreau să mă asigur că procesul REFIT nu are doar o abordare 

retrospectivă, evaluând modul în care instrumentele noastre de politică au funcționat în 

trecut, ci are și o componentă solidă axată pe prospectivă, pentru a garanta eficiența 

politicilor noastre. Din acest punct de vedere, inteligența artificială este un exemplu 

excelent. Intenționez să reînnoiesc mandatul platformei REFIT (în vederea adaptării la 

cerințele viitorului). De asemenea, mă voi asigura că, în permanență, Parlamentul 

European este implicat și informat îndeaproape.  

 

 

7. Acordul interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare rămâne în etapa de 

punere în aplicare. Cum intenționați să facilitați și să accelerați negocierile privind 

modalitățile practice de cooperare și schimb de informații cu privire la acordurile 

internaționale și la alinierea PRC? Cum intenționați să puneți în practică criteriile 

neobligatorii pentru aplicarea articolelor 290 și 291 din TFUE? 

 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare este în vigoare din 2016. Acesta 

rămâne valabil și relevant, iar punerea în aplicare corectă și angajamentul continuu al 

Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei reprezintă în continuare o prioritate. 

În temeiul punctului 50 din acord, Parlamentul European, Consiliul și Comisia 

monitorizează periodic și în comun punerea în aplicare a acordului. În spiritul asigurării 

unui dialog permanent între Comisie și Parlamentul European, care este o prioritate 

menționată în orientările politice ale președintei alese, mă angajez să port un dialog politic 

periodic cu celelalte instituții privind punerea în aplicare a acordului, pentru a identifica 

eventuale domenii în care se pot aduce îmbunătățiri. 
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 În ceea ce privește punctul 40 referitor la acordurile internaționale, negocierile dintre cele 

trei instituții în vederea elaborării unor modalitățile practice de cooperare și schimb de 

informații privind acordurile internaționale au înregistrat progrese considerabile, dar nu au 

fost încheiate. În conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 

(punctul 40), voi încuraja toate părțile să reia negocierile politice și sunt pregătit să 

intensific colaborarea cu Consiliul și statele membre pentru a încheia acest proces.  

 

În ceea ce privește Comisia, având în vedere angajamentul președintei alese de a asigura 

un nivel ridicat de transparență, în calitate de vicepreședinte pentru relațiile 

interinstituționale, îi voi încuraja pe colegii mei să informeze periodic Parlamentul 

European, în special înainte de evenimentele majore și în etapele-cheie ale negocierilor 

internaționale. Îndeosebi, voi lucra în strânsă colaborare cu Înaltul Reprezentant, care 

răspunde de coordonarea acțiunii externe și de informarea Parlamentului European. Mă 

angajez să pun în aplicare pe deplin dispozițiile Acordului-cadru și ale Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare, inclusiv asigurarea unui tratament egal al 

Parlamentului European și al Consiliului referitor la furnizarea de informații și de 

documente. 

 

În ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare, cele trei instituții au 

realizat împreună progrese reale în ultimii ani. Ca urmare a propunerilor legislative ale 

Comisiei de aliniere a 168 de acte legislative care fac încă trimitere la procedura de 

reglementare cu control (și de aliniere a trei astfel de acte din domeniul justiției), 

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra alinierii a 64 dintre actele respective 

la începutul acestui an în Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 iunie 2019 de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii 

de reglementare cu control. În ceea ce privește celelalte acte, cele trei instituții au 

recunoscut într-o declarație comună necesitatea de a acorda o prioritate deosebită alinierii 

rapide a tuturor actelor de bază care se referă în continuare la procedura de reglementare cu 

control. Mă angajez pe deplin să colaborez cu Parlamentul și Consiliul pentru a ajunge la 

un acord și sunt pregătit să demarez rapid negocierile privind actele care nu au fost încă 

aliniate. 

 

La începutul acestui an, cele trei instituții au convenit, de asemenea, asupra unui set de 

criterii de delimitare neobligatorii privind aplicarea actelor delegate și a actelor de punere 

în aplicare, care au fost publicate în Jurnalul Oficial în luna iulie. Aceste criterii vor facilita 

și vor raționaliza discuțiile privind alegerea tipului de competență conferită. Punerea lor în 

practică este o sarcină care revine tuturor celor trei instituții. În opinia Comisiei, acest lucru 

înseamnă, în primul rând, asigurarea faptului că criteriile în cauză sunt luate în considerare 

la elaborarea propunerilor legislative. Parlamentul European și Consiliul se vor asigura, la 

rândul lor, că criteriile în cauză sunt respectate și aplicate în cadrul negocierilor legislative, 

iar Comisia va juca un rol activ în această privință. De asemenea, cele trei instituții au 

convenit că punerea în aplicare a acestor criterii poate fi discutată anual, atât la nivel 

politic, cât și la nivel tehnic, în cadrul monitorizării generale a punerii în aplicare a 

Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Mă voi asigura că vom respecta 

acest angajament.     

 

Un element important pentru a explica utilizarea actelor delegate la un nivel mai general, 

dar și pentru a facilita alinierea și aplicarea criteriilor de delimitare este acela că Comisia 

își onorează pe deplin angajamentele asumate în cadrul Acordului interinstituțional privind 
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o mai bună legiferare, în special angajamentele de a consulta în mod sistematic experții 

statelor membre și de a informa Parlamentul European. Mă voi asigura că aceste 

angajamente sunt pe deplin respectate de către Comisie. Nou-creatul Registru al actelor 

delegate, pe care cele trei instituții l-au elaborat și l-au lansat împreună la sfârșitul anului 

2017, a sporit în mod semnificativ transparența și încrederea reciprocă în acest domeniu. 

Acest registru este primul instrument interinstituțional de guvernanță online și oferă o 

viziune integrată asupra ciclului de viață al actelor delegate. De asemenea, a început 

activitatea de îmbunătățire a registrului care permite urmărirea parcursului actelor de 

punere în aplicare, Registrul de comitologie. Această activitate ar trebui să fie finalizată 

până în 2020, Registrul de comitologie urmând să fie integrat în Registrul actelor delegate.  

 

 

Întrebare din partea Comisiei pentru petiții 

8.  Comisia pentru petiții se ocupă de un număr semnificativ de petiții depuse de 

cetățenii care nu sunt mulțumiți de aplicarea sau de implementarea legislației UE. 

Aproximativ 2/3 dintre aceste petiții sunt transmise Comisiei pentru o anchetă 

detaliată pe această temă. Comisia pentru petiții a observat că Comisia, în 

răspunsurile sale, concluzionează frecvent că „anumite cazuri individuale de presupusă 

aplicare incorectă pot fi adesea tratate în mod satisfăcător prin alte mecanisme mai 

adecvate de la nivelul UE și de la nivel național” și că „dacă există o protecție juridică 

efectivă, Comisia îi orientează de obicei pe reclamanți către nivelul național” 

(Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate 

mai bune”). 

 Cum intenționați în mod concret să consolidați rolul Comisiei în calitate de gardian al 

tratatelor și să vă asigurați că presupusa aplicare incorectă a legislației UE este 

urmărită și remediată în mod corespunzător la nivelul UE, în locul orientării repetate 

a petiționarilor către nivelul național? 

 

Comisia acordă o mare importanță contribuției pe care o au cetățenii, întreprinderile și alte 

părți interesate în detectarea încălcărilor legislației UE. Procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor sunt adesea deschise pe baza informațiilor furnizate de 

reclamanți, reprezentând o contribuție valoroasă la îndeplinirea rolului nostru de gardian al 

tratatului. 

În Comunicarea din 2016 intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea 

unor rezultate mai bune”, Comisia a prezentat o abordare mai strategică a politicii sale de 

asigurare a respectării legislației, și anume concentrarea asupra celor mai importante 

încălcări ale legislației UE care afectează interesele cetățenilor săi și ale întreprinderilor 

sale. Această abordare a dat rezultate în domenii de politică specifice (cum ar fi protecția 

mediului sau statul de drept). 

Dacă există o protecție juridică eficace, ca regulă generală, Comisia îi îndrumă pe 

reclamanți către organismele cele mai în măsură să trateze plângerea și să ofere un răspuns 

rapid problemei în cauză. Se pune accentul pe obținerea de rezultate. Comisia continuă să 

își îndeplinească rolul de gardian al tratatului și să soluționeze cazurile în care, de exemplu, 

legislația națională nu este conformă sau atunci când o plângere individuală atrage atenția 

asupra unei practici generale care este incompatibilă cu legislația Uniunii sau asupra unei 

încălcări sistematice a legislației UE. De asemenea, Comisia va continua să trateze cazurile 

în care nu sunt disponibile alte căi de atac.  
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Sunt gata să mă prezint în fața Comisiei pentru petiții la prezentarea raportului său anual. 

În plus, dacă există un număr semnificativ de petiții pe o anumită temă, voi încuraja 

prezența membrului (membrilor) responsabil(i) al (ai) colegiului să participe la reuniunea 

comisiei în cadrul căreia sunt dezbătute aceste petiții, pentru a găsi o soluție care să 

răspundă îngrijorărilor exprimate. La un nivel mai general, Comisia va colabora 

îndeaproape cu comisia pentru a-i orienta, a-i consilia și a-i încuraja pe cetățeni să utilizeze 

mecanismul cel mai adecvat de soluționare a problemelor. Este de la sine înțeles că mă voi 

asigura că, în cadrul activității sale, Comisia continuă să respecte standardele de bună 

conduită administrativă în relațiile sale cu cetățenii și să își îndeplinească obligațiile de 

bună administrare atunci când tratează plângerile petiționarilor privind încălcări ale 

legislației UE. 

 


