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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 comisară și pentru a promova interesul general european, 
îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? 
Care va fi contribuția dumneavoastră 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 atribuțiilor 
dumneavoastră în cadrul Comisiei?  

Devreme în cariera mea politică, într-o epocă în care Suedia se pregătea să își prezinte cererea 
de aderare la UE, am părăsit partidul din care făceam parte și m-am alăturat familiei politice 
care susținea aderarea la UE. Această schimbare a afilierii politice a fost motivată de 
convingerea mea fermă că Europa era alegerea și destinația corectă pentru țara mea. Fidelă 
acestei convingeri, am militat în mod activ în favoarea aderării Suediei la UE în timpul 
campaniei privind referendumul. A fost o mare onoare pentru mine să fac parte din guvernul 
suedez atunci când Suedia a devenit membră a UE. De atunci am făcut de mai multe ori parte 
din guvernul suedez. 

Sunt o europeană convinsă și cred cu tărie în integrarea și cooperarea europeană. De la aderarea 
Suediei la UE, am jucat un rol activ în proiecte europene în diferite funcții și capacități politice. 
Cel mai recent, în calitate de ministru al muncii în Suedia, am avut un rol activ în domeniul 
ocupării forței de muncă și al Europei sociale. Pe parcursul carierei mele, colaborarea a fost 
principala mea metodă de lucru și îmi propun să continui în același mod și când voi lucra la 
agenda strategică a Comisiei. Uniunea Europeană se bazează pe valori comune și sunt ferm 
convinsă că un răspuns la provocările comune nu se poate găsi decât pe baza acestor valori, 
prin compromisuri și colaborare, care sunt pietrele de temelie ale modului de colaborare 
european.  

Sunt mândră de a fi fost în măsură să contribui, în calitate de ministru, la conturarea politicii 
privind ocuparea forței de muncă, integrarea și migrația. Ca ministru, am făcut parte din cinci 
guverne. Toate aceste guverne au fost guverne minoritare, ca atare cooperarea strânsă între 
grupurile politice era esențială, iar o bună cooperare cu Parlamentul reprezenta elementul-
cheie. Văd colaborarea cu Parlamentul European ca o condiție prealabilă pentru succes și 
doresc ca aceasta să reprezinte o parte esențială a mandatului meu. O colaborare solidă cu 
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Parlamentul European va pune în valoare sarcinile mele în calitate de comisar pentru afaceri 
interne. 

Integrarea perspectivei de gen în toate domeniile de politică este o chestiune care se află 
aproape de inima mea și pe care am avut-o în vedere timp de mulți ani în cursul carierei mele. 
Am pus în practică integrarea perspectivei de gen și am o experiență solidă în integrarea 
dimensiunii de gen în buget, care reprezintă un instrument important pentru integrarea 
perspectivei de gen în orice măsură guvernamentală. Toate deciziile politice care privesc 
oamenii, se referă, prin definiție, atât la bărbați, cât și la femei. Este important ca toate opțiunile 
politice și bugetare să ia în considerare atât efectele asupra bărbaților, cât și asupra femeilor, și 
să fie elaborate în mod corespunzător. În acest scop, un instrument-cheie îl reprezintă 
elaborarea de statistici separate pentru bărbați și femei pentru opțiunile de politici.  

Mai mult, acest lucru este consacrat și la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, potrivit căruia „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. Am o 
experiență personală bogată în acest domeniu la nivelul guvernului unui stat membru, 
experiență care cred că va fi utilă în noul meu rol. 

Președinta aleasă von der Leyen a plasat egalitatea de gen pe un loc prioritar pe agenda sa și s-
a angajat să dea exemplu prin formarea unui colegiu complet echilibrat în ceea ce privește 
egalitatea de gen. Intenționez să pun în aplicare același principiu în formarea echipei mele.  

Mă angajez, de asemenea, să consolidez inițiativa No-Women-No Panel („Nicio dezbatere fără 
participarea unei femei”), lansată în februarie, și să mă asigur că în cadrul evenimentelor 
publice organizate de Comisie grupul de intervenienți este echilibrat din perspectiva genului. 
Voi aduce acest lucru în discuție atunci când va fi vorba de participarea mea la evenimente și 
dezbateri. 

O nouă strategie de gen reprezintă o ocazie de a dezvolta în continuare conceptul și de aplicare 
a integrării perspectivei de gen în politicile UE. Aplicarea consolidată a integrării perspectivei 
de gen în procesul de elaborare a politicilor contribuie la o utilizare mai bună a resurselor, 
eficientizează politica, sprijină dezvoltarea durabilă și creează societăți mai echitabile. Comisia 
va continua să ia în considerare impactul de gen la elaborarea tuturor propunerilor sale. Acest 
impact se va reflecta în expunerea de motive la propunerile respective. 

Integrarea perspectivei de gen este aplicată în cadrul procesului bugetar, în scopul de a se 
asigura că atât politica bugetară și alocarea resurselor, cât și conceperea politicilor iau în 
considerare nevoile și condițiile pentru femei și bărbați, pentru fete și băieți.  

Integrarea perspectivei de gen înseamnă și acordarea unei atenții deosebite, în cadrul tuturor 
activităților legate de portofoliul meu, impactului pe care orice inițiativă îl poate avea asupra 
rolului femeilor în economie și în societate în sens larg. Acest lucru va avea în foarte multe 
moduri un impact practic asupra portofoliului meu, cum ar fi promovarea rolului 
reprezentanților feminini în domeniul asigurării respectării legii sau efectul finanțării în 
domeniul sprijinului pentru migranți asupra bărbaților și femeilor.  
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În ceea ce privește independența în exercitarea sarcinilor mele, aceasta este o valoare adânc 
înrădăcinată în educația mea, în modul în care am fost crescută și în identitatea mea socială și 
culturală. Mai mult, am urmat o lungă carieră în politică într-o cultură politică structurată de 
transparență. Am fost deputat în parlamentul național și ministru în guvernul suedez din 1988, 
cu excepția câtorva ani. De-a lungul întregii mele cariere, independența și integritatea au fost 
valorile esențiale în toate funcțiile publice pe care le-am ocupat. Intenționez să continui acest 
mod de lucru și în viitoarea mea poziție. 

Sunt convinsă că dețin calificările și experiența profesională adecvate pentru a contribui la 
interesul general european. Intenționez să lucrez în strânsă colaborare cu colegii mei comisari 
și vicepreședinți și să sprijin colegiul în cel mai bun mod posibil în realizarea priorităților 
Uniunii Europene, astfel cum au fost stabilite de președinta aleasă în orientările sale politice. 

Mă angajez că, odată ce voi fi numită în funcție, voi respecta neabătut obligațiile prevăzute de 
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.  

Voi respecta pe deplin litera și spiritul tratatului, în special obligația de a acționa în interesul 
european și fără a accepta nicio instrucțiune. Voi respecta, de asemenea, 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 modifica în consecință dacă va 
fi necesar.  

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră a colegiului comisarilor? În ce sens 
v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 
acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice sunteți 
pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită, o cooperare mai intensă 
și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și pentru a da curs 
solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 
procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași informații și documente 
Parlamentului și Consiliului? 

Sunt mândră că am contribuit la procesul de elaborare a politicii Suediei în materie de ocupare 
a forței de muncă, de integrare și de migrație în calitate de ministru în guvernul suedez. În 
toamna anului 2015, am fost responsabilă de coordonarea tuturor acțiunilor guvernamentale 
legate de gestionarea situației legate de migrație și integrare din Suedia. Sarcina mea a fost să 
mă asigur că miniștrii relevanți și autoritățile publice relevante colaborau în mod coordonat. 
Această experiență deosebită, împreună cu îndelungata mea experiență guvernamentală, 
demonstrează pregătirea și disponibilitatea mea de a face față provocărilor dificile pe care le 
presupune portofoliul afacerilor interne. 
  
Uniunea Europeană funcționează pe baza valorilor sale umanitare, pe care în ultimii cinci ani 
le-a dovedit salvând vieți și protejând persoanele care fugeau din calea războiului și a 
persecuțiilor. Uniunea are și un rol important de jucat în lume. Motivația mea este să lucrez 
pentru o Uniune Europeană în care să oferim împreună oamenilor securitatea și siguranța pe 
care aceștia le așteaptă și le merită pe întreg teritoriul Uniunii Europene.  
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Ceea ce mă motivează pe mine este să le ofer cetățenilor un răspuns la problemele care îi 
preocupă. Cetățenii UE consideră că migrația și securitatea sunt două dintre cele mai 
importante provocări cu care se confruntă Europa. Migrația și securitatea se numără printre 
priorități și se vor afla în centrul politicii viitoarei Comisii. Caracterul multilateral, transversal 
și dimensiunea internațională a migrației și securității în ultimii ani au demonstrat importanța 
unei mai mari coerențe și coordonări atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional. Gestionarea 
eficientă a migrației, protejarea frontierelor externe și asigurarea securității vor rămâne sarcina 
capitală pentru portofoliul afacerilor interne și vor rămâne în centrul atenției politice. 
 
 
Rolul și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile acestuia 
 
Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, îmi voi asuma pe deplin responsabilitatea politică 
pentru activitățile din domeniul meu de competență, astfel cum se prevede în scrisoarea de 
misiune pe care am primit-o de la președinta aleasă la 10 septembrie 2019. Acord o mare 
importanță și valoare principiului colegialității și voi colabora pe deplin cu alți membri ai 
colegiului la elaborarea și punerea în aplicare a noilor inițiative în materie de politici.  
 
Așa cum am arătat mai sus, colaborarea cu Parlamentul European prezintă o importanță 
capitală pentru mine. Voi colabora cu Parlamentul și cu comisiile relevante în toate stadiile 
procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului politic, 
 
Cooperarea interinstituțională eficace este esențială pentru funcționarea sistemului instituțional 
al UE și pentru eficiența și legitimitatea sistemului decizional al UE. Ea se bazează pe anumite 
principii directoare pe care mă angajez pe deplin să le urmez. Printre acestea se numără 
deschiderea, încrederea reciprocă, eficiența și schimbul periodic de informații. Orientările 
politice și scrisorile de misiune ale președintei alese von der Leyen reflectă pe deplin aceste 
principii și subliniază intenția de a consolida relația specială dintre Parlamentul European și 
Comisie. Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, voi acționa în vederea îndeplinirii 
acestui obiectiv, cu respectarea pe deplin a dispozițiilor acordului-cadru din 2010 și ale 
Acordului interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare. Îmi voi gestiona 
interacțiunile cu Parlamentul într-un mod deschis, transparent și constructiv, pentru a stabili 
această relație de încredere reciprocă. 
 
Conform orientărilor politice ale președintei alese von der Leyen, voi fi disponibilă pentru a 
participa la sesiunile plenare, la toate reuniunile comisiilor competente și la toate discuțiile din 
cadrul trilogurilor. Voi asigura implicarea comisiilor parlamentare în toate evoluțiile majore 
din domeniile aflate în responsabilitatea mea, rămânând în același timp pe deplin conștientă de 
importanța egalității de tratament între Parlament și Consiliu. Aceasta nu reprezintă doar o 
cerință a procedurii legislative ordinare, ci și o necesitate pentru toți membrii colegiului.  
 
Mă angajez, de asemenea, să asigur faptul că relațiile cu serviciile aflate în responsabilitatea 
mea se întemeiază pe principiile loialității, încrederii, transparenței, fluxului bidirecțional de 
informații și asistenței reciproce. În speță, voi asigura un flux regulat de informații cu 
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președinții comisiilor parlamentare relevante, voi comunica în mod direct cu membrii 
comisiilor și mă voi asigura că sunt disponibilă pentru reuniuni bilaterale. Mă voi asigura, de 
asemenea, că Parlamentul European este informat în mod regulat, în special înaintea unor 
evenimente majore și în etape-cheie ale negocierilor internaționale în domeniile aflate în 
responsabilitatea mea. 
 
Mă voi asigura, totodată, că răspunsurile la întrebările adresate Comisiei de deputații în 
Parlamentul European care se află în responsabilitatea mea sunt furnizate rapid și precis. Mă 
voi prezenta în fața plenului și/sau a comisiilor Parlamentului European, ori de câte ori îmi va 
fi solicitat acest lucru, pentru a răspunde la întrebări sau a oferi orice fel de clarificări. 
 
 
Transparență 
Orientările politice ale președintei alese von der Leyen subliniază că, pentru a recâștiga 
încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și ireproșabile din 
punctul de vedere al transparenței. Voi colabora strâns cu Parlamentul European și Consiliul 
pentru a asigura o transparență sporită pe parcursul întregului proces legislativ. Cetățenii ar 
trebui să știe cu cine ne întâlnim și discutăm, în calitatea noastră de instituții aflate în slujba 
lor, și ar trebui să fie la curent cu pozițiile pe care le susținem în cadrul procesului legislativ. 
Întărirea cooperării interinstituționale prin promovarea legitimității și a responsabilității va 
stimula eficiența și buna guvernanță a UE. 
 
Mă angajez pe deplin să pun în aplicare dispozițiile cuprinzătoare referitoare la transparență și 
la fluxul de informații din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisie și din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În particular, mă voi 
asigura că aceste dispoziții sunt respectate în cadrul dialogurilor mele structurate și al altor 
contacte pe care le voi avea cu comisiile parlamentare.  
 
În plus, propunerile de politici aflate în responsabilitatea mea se vor baza pe consultări adecvate 
ale experților și ale publicului, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări.  
 
Angajamentul de a da curs pozițiilor și solicitărilor de inițiative legislative ale Parlamentului 
Președinta aleasă von der Leyen sprijină dreptul de inițiativă al Parlamentului European. 
Conform angajamentului său, Comisia sa va da curs rezoluțiilor parlamentare adoptate de 
majoritatea membrilor săi printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a principiilor 
proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Subscriu pe deplin acestui obiectiv 
ca parte a angajamentului viitorului colegiu de a aprofunda parteneriatul cu Parlamentul 
European și voi colabora îndeaproape cu acesta în fiecare etapă a dezbaterii rezoluțiilor în 
temeiul articolului 225 din TFUE. Mă angajez să colaborez strâns cu comisiile parlamentare 
de resort și să fiu activă și prezentă în procesul de elaborare a rezoluțiilor în temeiul articolului 
225 din TFUE. Cred cu tărie că acest lucru va îmbunătăți dialogul și va promova încrederea și 
sentimentul de colaborare la realizarea unui obiectiv comun.  
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De asemenea, Comisia va răspunde în mod eficace la rezoluțiile Parlamentului în termen de 
trei luni de la adoptarea acestora, în conformitate cu acordul-cadru. Comisia va asigura 
supravegherea politică a acestui proces.  
 
Furnizarea de informații și documente 
În continuarea declarației mele de mai sus cu privire la asigurarea implicării comisiilor 
parlamentare în toate evoluțiile majore aflate în responsabilitatea mea în același timp ca și 
Consiliul și pe picior de egalitate cu acesta, sunt pe deplin conștientă de faptul că furnizarea de 
informații și de documente este un aspect esențial pentru aprofundarea parteneriatului dintre 
Parlamentul European și Comisie. Prin urmare, mă angajez să pun pe deplin în aplicare 
dispozițiile pertinente ale acordului-cadru dintre cele două instituții și pe cele ale Acordului 
interinstituțional privind o mai bună legiferare. Tratatul de la Lisabona stabilește egalitatea 
dintre Parlament și Consiliu în calitate de colegiuitori, iar eu voi asigura respectarea acestei 
egalități atunci când este vorba despre modul în care au loc schimburile de informații în 
domeniile aflate în responsabilitatea mea. 

 

 

Întrebări specifice în funcție de sector 
 
 

1. Care vor fi principalele dumneavoastră priorități în cadrul portofoliului pe care 
l-ați primit? Având în vedere că portofoliul dumneavoastră se suprapune în mare 
măsură cu portofoliul vicepreședintelui pentru protejarea modului de viață 
european, puteți identifica în mod specific domeniile pentru care veți fi 
responsabil și pe cele pentru care va fi responsabil vicepreședintele? Vă angajați 
să vă prezentați în fața Comisiei LIBE atunci când vi se solicită acest lucru și de 
cel puțin două ori pe an? 

 
Președinta aleasă a arătat clar în orientările sale politice că avem nevoie de un nou început în 
domeniul migrației și azilului printr-un nou Pact privind migrația și azilul.  
 
Abordarea mea va fi aceea de a asculta cu atenție diferitele puncte de vedere și de a contribui 
la identificarea unui numitor comun, pe baza valorilor noastre comune și a responsabilităților 
umanitare. Valorificând eforturile și rezultatele obținute până în prezent, voi analiza toate 
elementele politicii în materie de migrație și azil. Este esențial să urmărim o abordare 
cuprinzătoare, luând în considerare lupta împotriva migrației neregulamentare, consolidarea 
frontierelor externe, politicile de returnare, elaborarea de căi legale, integrarea migranților și 
cooperarea cu partenerii noștri din afara UE. În toate aceste domenii, obligațiile noastre 
umanitare vor rămâne pe planul cel mai înalt în analizele mele. Mă voi asigura că noul Pact 
privind migrația și azilul asigură echilibrul corect între responsabilitate și solidaritate și 
avansează soluții pragmatice și realiste. Nu putem progresa decât luând în considerare atât 
poziția Parlamentului European, cât și cea a Consiliului. Pentru găsirea unui numitor comun va 
fi nevoie de un dialog strâns.  
 
O altă prioritate-cheie a mea este de a completa lacunele abordării noastre în ceea ce privește 
securitatea internă a UE și de a asigura că Uniunea poate face față noilor amenințări cu care ne 
confruntăm. Voi avea în vedere îmbunătățirea în continuare a cooperării și a schimbului de 
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informații dintre autoritățile de aplicare a legii și voi continua construirea unei uniuni efective 
a securității. Uniunea securității merge dincolo de conceptul de cooperare la nivel național, 
vizând o abordare colaborativă pentru protejarea securității colective a Uniunii. Obiectivul este 
de a elimina marja de manevră care ar permite actorilor ostili să acționeze și de a consolida 
reziliența la atacuri în termeni de cum răspund acestora UE și statele membre atunci când este 
necesar. Pentru a atinge aceste obiective, mă voi concentra în primul rând pe asigurarea punerii 
în aplicare a legislației existente în special și, cel mai important, a noii legislații-cheie recent 
adoptate în domenii cum ar fi interoperabilitatea și combaterea terorismului. Lupta împotriva 
terorismului și a extremismului violent, a crimei organizate, a abuzului sexual asupra copiilor 
și a exploatării sexuale a acestora, precum și criminalitatea informatică, rămân domenii-cheie. 
Voi urmări în special să intensific eforturile pentru a împiedica accesul teroriștilor la mijloacele 
și la spațiul de manevră necesare pentru a plănui, finanța și desfășura atacuri.  
 
În această activitate, voi analiza cum putem îmbunătăți arhitectura cooperării în materie de 
aplicare a legii și vom asigura inovațiile tehnologice necesare pentru a fi în măsură să 
contracarăm amenințările noi și emergente. Epoca digitală în care trăim aduce atât noi 
provocări, cât și noi oportunități. O parte importantă din aceasta o va reprezenta instituirea unui 
cadru juridic echilibrat în propunerea privind prevenirea diseminării online a conținutului 
terorist. Voi contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că legile noastre se aplică în mediul 
online la fel cum se aplică în mediul offline și că îi putem trage la răspundere pe cei care încalcă 
legislația penală chiar și atunci când aceștia se ascund în spatele anonimatului oferit de 
tehnologia modernă. Acest lucru va include și orientarea eforturilor noastre către prevenirea 
radicalizării atât în mediul offline, cât și online. Lumea digitală, cu toate beneficiile sale pentru 
societate, a creat și posibilitatea ca criminalii să acționeze cu o aparentă impunitate. Această 
situație nu este acceptabilă. Trebuie să ne asigurăm că aplicarea legii se poate realiza în lumea 
digitală.  
 
Un impact direct al provocărilor în materie de migrație și de securitate din ultimii ani a fost 
acela că spațiul Schengen a fost pus sub semnul întrebării. Revenirea rapidă la un spațiu 
Schengen de liberă circulație pe deplin funcțional fără controale la frontierele interne reprezintă 
o prioritate-cheie. Acest lucru va necesita, în primul rând, punerea în aplicare a actualelor 
norme Schengen, inclusiv în vederea pregătirii terenului pentru viitoarea extindere a spațiului 
Schengen, și, în al doilea rând, căutarea unor soluții de îmbunătățire a normelor Schengen 
actuale. Reforma sistemului nostru de azil și a politicii în materie de returnare, precum și 
gestionarea pe deplin eficace a frontierelor externe, inclusiv intensificarea eforturilor de 
combatere a introducerii ilegale de migranți, vor contribui și mai mult la restabilirea încrederii 
în spațiul Schengen. Un element esențial în acest sens va fi accelerarea punerii în aplicare 
rapide și operaționalizarea deplină a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă consolidată, care joacă un rol central în asigurarea unei frontiere externe puternice și 
gestionate în mod eficace, în conformitate cu orientările politice.  
 
Pentru a concretiza aceste priorități-cheie, voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele pentru 
protejarea modului nostru de viață european. Președinta aleasă a arătat clar că vicepreședinții 
și comisarii au roluri diferite. Așa cum s-a stabilit în principalele metode de lucru ale 
președintei alese pentru viitoarea Comisie, Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne îmi 
va raporta direct mie. Vicepreședintele va oferi îndrumare și coordonare atât pentru portofoliul 
meu, cât și pentru alte câteva portofolii, cu sprijinul Secretariatului General. Vicepreședintele 
va prezida un grup de comisari care va reuni mai mulți membri ai Comisiei și diferite părți ale 
serviciilor în scopul de a defini politici coerente și de a obține rezultate. O astfel de abordare 
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cuprinzătoare și integrată a guvernării va fi esențială pentru obținerea succesului în domeniile 
de politică menționate mai sus, iar eu voi contribui în mod activ la acest efort. 
 
Împreună cu toți ceilalți comisari, voi contribui la consolidarea parteneriatului special al 
Comisiei cu Parlamentul European. O relație solidă cu Parlamentul European are pentru mine 
o valoare deosebită și mă voi asigura că acesta este cazul relației cu domeniul afacerilor interne. 
Mă voi prezenta în mod regulat în fața Comisiei pentru libertăți civile, cel puțin de două ori pe 
an. Voi participa la discuțiile interinstituționale cu privire la propunerile legislative și mă voi 
întâlni cu Comisia cu orice ocazie în care prezența mea este considerată necesară. Colaborarea 
activă cu membrii acestui Parlament, în special cu membrii acestei comisii, va fi esențială 
pentru a promova principalele noastre priorități în acest domeniu.  
 
 

2. Cum intenționați să faceți uz de competențele Comisiei pentru a asigura 
transpunerea și punerea în aplicare integrală a instrumentelor legislative existente 
ale UE în domeniul azilului? Veți menține propunerile privind sistemul european 
comun de azil, prezentate în 2016? Cum vă veți asigura că aceste inițiative vor 
conduce la o soluție sustenabilă, bazată pe solidaritate și partajarea echitabilă a 
responsabilității, astfel cum sunt incluse și dezvoltate în poziția Parlamentului cu 
privire la Regulamentul Dublin reformat și prevăzută la articolul 80 din TFUE? 
Veți susține aplicarea TFUE și votul cu majoritate calificată în Consiliu pentru 
adoptarea propunerilor de reformă a SECA? Cum veți monitoriza și evalua 
impactul cooperării formale, informale și financiare cu statele terțe asupra 
drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil și migranților, și cum veți 
informa Parlamentul cu privire la aceste evaluări? Ce măsuri veți propune pentru 
a vă asigura că interesul superior al minorilor însoțiți și neînsoțiți reprezintă 
considerentul principal în toate măsurile legate de aceștia, și că ei primesc 
protecție și sprijin, conform Convenției cu privire la drepturile copilului? 

 
În calitate de gardian al tratatelor, Comisia are un rol esențial în asigurarea transpunerii și 
punerii în aplicare pe deplin a instrumentelor legislative ale UE existente în domeniul azilului. 
Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sunt un instrument de realizare a 
obiectivelor noastre de politică și nu voi ezita să utilizez aceste competențe atunci când normele 
și practicile statelor membre nu sunt compatibile cu dreptul UE. În domeniul azilului, voi 
continua să urmăresc atât punerea în aplicare, cât și reforma legislativă pentru a realiza un 
sistem cuprinzător, funcțional și cu adevărat comun de azil, care să asigure o protecție solidă a 
celor care au nevoie de ajutor, să împiedice deplasările secundare și să obțină rezultate în 
materie de returnare a celor care nu au dreptul de a rămâne în Uniunea Europeană. În același 
timp, voi continua să angajez un dialog strâns cu statele membre și să le ofer sprijin operațional 
și financiar pentru a le ajuta să răspundă provocărilor cu care se confruntă și pentru a asigura, 
în egală măsură, conformitatea deplină cu dreptul UE.  
 
În ceea ce privește reforma sistemului de azil, felicit Parlamentul European pentru faptul că a 
acționat cu rapiditate pentru a-și defini poziția inițială cu privire la cele mai multe dintre 
instrumentele complexe care alcătuiesc reforma. Pentru a avansa, trebuie acum să relansăm și 
să extindem dezbaterea, valorificând eforturile realizate până în prezent. Înainte de lansarea 
noului Pact privind migrația și azilul, voi asigura un dialog strâns cu Parlamentul European și 
Consiliul pentru a găsi terenul comun pentru realizarea unui compromis echilibrat. Știm că 
există numeroase elemente controversate în suspensie, dar ar trebui să fie clar că găsirea unei 
soluții este esențială pentru un sistem durabil de migrație și azil. Va fi de asemenea important 
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ca noul pact să adopte o abordare holistică, plasând politica în domeniul azilului în contextul 
întregii game de politici din acest domeniu: conexiunile dintre politici și amploarea provocării 
înseamnă că nu putem neglija niciun aspect.  
 
Pe baza acestei noi abordări, propunerile existente aflate în discuție vor fi reevaluate și ar putea 
fi reexaminate, recunoscând în același timp că s-au înregistrat progrese importante cu privire 
la mai multe dosare. Intenționez să mă concentrez îndeosebi asupra identificării tuturor 
formelor de solidaritate pentru a mă asigura că toate statele membre contribuie în mod 
semnificativ la acordarea de sprijin țărilor care se confruntă cu cele mai mari presiuni. Găsirea 
unor soluții durabile bazate pe solidaritate și pe partajarea echitabilă a responsabilității, 
elemente care au inspirat poziția Parlamentului cu privire la Regulamentul Dublin reformat, 
vor rămâne factori esențiali care îmi vor orienta activitatea.  
 
Obiectivul meu în activitatea dedicată reformei sistemului de azil este de a depăși divergențele 
și de a găsi un numitor comun pe baza valorilor comune și a responsabilităților noastre 
umanitare. Pentru ca orice soluție să fie sustenabilă și adaptată exigențelor viitorului, obiectivul 
nostru ar trebui să fie atingerea celei mai largi convergențe posibile asupra aspectelor dificile 
aflate în discuție. 
 
În strânsă cooperare cu vicepreședintele responsabil cu protecția modului nostru de viață 
european și cu alți comisari, voi continua să construiesc parteneriate cu țări terțe care să se 
implice în întreaga gamă de politici din domeniul migrației într-un mod reciproc avantajos. 
Respectarea drepturilor fundamentale este la fel de importantă aici ca și în orice alte aspecte 
ale politicii în domeniul migrației și azilului. Asigurarea respectării principiului nereturnării în 
toate circumstanțele, garantarea unui proces echitabil și accesul la căi de atac eficiente sunt 
principii adânc înrădăcinate în cadrul nostru politic și juridic. Asigurarea de garanții solide în 
ceea ce privește drepturile fundamentale va fi un aspect esențial al cooperării cu țările terțe. 
Vom analiza modul cel mai bun de monitorizare și vom evalua conformitatea ca parte a noului 
Pact privind migrația și azilul și mă angajez să țin Parlamentul la curent în mod periodic cu 
privire la progresele înregistrate. Împreună cu Înaltul Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei 
și cu alți colegi, mă voi baza pe activitatea și analizele delegațiilor UE și ale ofițerilor de 
legătură europeni în materie de migrație, care reprezintă „ochii și urechile” noastre pe teren. 
Ofițerii de legătură în materie de migrație trimiși de UE, dar și de statele membre, în țările 
partenere de origine, tranzit și de destinație vor continua să joace un rol important în 
operaționalizarea abordării cuprinzătoare în scopul mobilizării acțiunii și resurselor UE în 
activitatea noastră externă legată de gestionarea migrației. 
 
Interesul superior al copilului va fi un pilon-cheie al oricărei noi inițiative în acest domeniu și 
voi continua să consolidez normele de protecție a copiilor, în special a minorilor neînsoțiți, cu 
respectarea deplină a Convenției privind drepturile copilului. Comisia a monitorizat și va 
continua să monitorizeze îndeaproape aplicarea garanțiilor juridice privind copiii migranți, 
inclusiv obligația de a ține seama întotdeauna de interesul superior al copilului. 
 
 

3. În cadrul unei abordări globale a migrației, ce soluții preconizați pentru 
activitățile de căutare și salvare în Marea Mediterană și în deșerturi, pentru ca 
migranții să nu își mai piardă viața de-a lungul rutelor de migrație către Europa? 
Cum apreciați rolul căilor legale, cum ar fi relocarea, vizele umanitare și migrația 
forței de muncă în acest sens? Cum apreciați rolul poliției de frontieră și al gărzii 
de coastă libiene în activitățile de căutare și salvare în Marea Mediterană, având 
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în vedere încălcările drepturilor omului semnalate și legăturile dovedite cu 
traficanții de ființe umane din Libia? În ceea ce privește salvarea de vieți în Marea 
Mediterană, ați sprijini inițiativa statelor membre, cum ar fi Franța și Germania, 
de a încheia un acord temporar privind debarcarea persoanelor salvate în Marea 
Mediterană pentru a înlocui soluțiile ad hoc aplicate în prezent? Cum vă veți 
asigura că asistența umanitară nu este transferată în domeniul penal, în 
conformitate cu așa-numita Directivă privind facilitarea? Care sunt măsurile 
dumneavoastră prioritare pentru a combate traficul de persoane și introducerea 
ilegală de migranți, pentru a demonta aceste modele de afaceri și a elimina 
lacunele care le permit traficanților să acționeze în Uniunea Europeană și în afara 
ei, pe de o parte, și pentru a oferi protecția și sprijinul necesare victimelor 
traficului de persoane, pe de altă parte? 

 
Așa cum a subliniat președinta aleasă în orientările sale politice, salvarea de vieți a fost și va 
continua întotdeauna să fie prioritatea Comisiei. Este datoria noastră morală și obligația noastră 
legală de a salva vieți pe mare și de a acorda protecție celor care fug din calea persecuțiilor și 
a vătămărilor grave, inclusiv ca urmare a războiului sau a conflictelor. Noul Pact privind 
migrația și azilul va sprijini în diferite moduri acest imperativ, inclusiv prin deschiderea și 
extinderea căilor sigure și legale, asigurând o abordare fiabilă și durabilă în ceea ce privește 
operațiunile de căutare și de salvare și de luptă împotriva introducerii ilegale de migranți. 
Eforturile în vederea atingerii acestor trei obiective vor constitui o prioritate-cheie. 
 
Europa are responsabilitatea de a sprijini comunitățile din afara UE care găzduiesc refugiați, 
de a oferi refugiaților asistență umanitară de bază și de a-i ajuta să trăiască în demnitate. Mai 
mult, Europa ar trebui să rămână un loc de protecție pentru cei care au nevoie de aceasta. În 
plus față de trecerea la viteza superioară în reformarea sistemului nostru de azil și în 
conformitate cu orientările politice, aș dori să creez căi legale și sigure către Uniunea 
Europeană. Relocarea a fost un succes și UE este un lider mondial în eforturile de relocare, 
însă, având în vedere nevoile globale crescânde, este nevoie să facem mai mult. Prin urmare, 
voi colabora în continuare cu statele membre pentru a mă asigura că eforturile de relocare sunt 
intensificate. Pe lângă acest lucru, voi analiza modalitățile de sprijinire a creării unor coridoare 
umanitare pentru a oferi ajutor de urgență celor aflați la nevoie. 
  
Cred că o politică funcțională a UE în domeniul migrației ar trebui să se bazeze pe o abordare 
cuprinzătoare în cadrul căreia unul dintre instrumentele noastre de combatere a migrației 
neregulamentare să fie facilitarea unei migrații legale bine gestionate și ordonate. Ne 
confruntăm cu o nevoie tot mai mare de migrație legală pentru ca piețele forței de muncă să 
rămână competitive și pentru a face față provocărilor demografice pe termen lung. Cooperarea 
în domeniul migrației legale poate, de asemenea, încuraja țările terțe să coopereze mai bine cu 
UE, de exemplu în domeniul readmisiei. 
 
Voi continua lucrările cu privire la o nouă abordare, mai sustenabilă, mai fiabilă și permanentă 
în ceea ce privește căutarea și salvarea, care va face parte din noul Pact privind migrația și 
azilul. Căutarea și salvarea sunt reglementate în principal de dreptul internațional, pe care 
autoritățile naționale trebuie să îl respecte, în timp ce Comisia nu are, ca atare, competența de 
a coordona operațiuni de căutare și salvare sau de a indica locurile de debarcare. Cu toate 
acestea, experiența din ultimele luni a evidențiat că Comisia poate avea un rol esențial în acest 
domeniu pentru a sprijini și coordona, la solicitarea statelor membre, acțiunile privind relocarea 
și distribuirea după debarcare a persoanelor aflate la bord. În timp ce soluții sustenabile nu pot 
veni decât prin reforma sistemului european comun de azil, sunt pregătită să iau în considerare 
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acorduri temporare între statele membre pentru a oferi răspunsuri imediate și operaționale la 
nevoile urgente ale persoanelor la bordul navelor și statelor membre aflate sub cea mai mare 
presiune. 
 
Organizațiile neguvernamentale au jucat adesea un rol crucial în salvarea de vieți omenești în 
Marea Mediterană. Ar trebui să le recunoaștem contribuția. Consider că este evident că nicio 
persoană care acordă ajutor umanitar efectiv migranților aflați în dificultate nu ar trebui să fie 
sancționată. Dreptul UE nu incriminează acordarea de asistență umanitară migranților. 
Dimpotrivă, dreptul UE dă statelor membre posibilitatea de a exclude explicit o astfel de 
incriminare, prin utilizarea „derogării pentru asistență umanitară” din Directiva privind 
facilitarea. Cu toate acestea, sunt conștientă de faptul că au existat probleme legate de punerea 
în aplicare și că Parlamentul European a solicitat Comisiei să emită orientări cu privire la 
această derogare pentru asistența umanitară. Prin urmare, pe durata mandatului meu, 
intenționez să analizez mai în profunzime această chestiune, conlucrând cu Parlamentul 
European, cu societatea civilă și cu toate părțile interesate relevante pentru a găsi cea mai 
adecvată soluție, luând în considerare punctele dumneavoastră de vedere și experiența 
dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor existente.  
 
În plus, intenționez să dezvolt în continuare activitatea în temeiul Planului de acțiune împotriva 
introducerii ilegale de migranți. Trebuie să menținem presiunea pentru a pune capăt inumanului 
model de afaceri pus în practică de cei care introduc ilegal migranți și de traficanții de ființe 
umane. Acest lucru implică, de asemenea, o cooperare mai strânsă cu țările terțe de origine, de 
tranzit sau de destinație.  
 
Cu privire la întrebările legate de acțiunile europene în Libia: nu cred că putem sta deoparte. 
Angajamentul față de Uniunea Africană și de Organizația Națiunilor Unite are ca obiectiv clar 
sprijinirea și asistarea migranților și a refugiaților în Libia. Paza de coastă libiană este 
responsabilă de apele teritoriale libiene și este esențial ca ei să facă acest lucru în mod corect. 
Sprijinul acordat de UE prin formare contribuie la creșterea standardelor, la detectarea și 
eliminarea activităților de introducere ilegală de migranți și la eficiența prevenirii pierderilor 
de vieți omenești în apele libiene. Prioritatea acestei formări o reprezintă salvarea de vieți pe 
mare și o parte esențială a formării a fost dedicată drepturilor omului, în special drepturilor 
femeilor, și tratamentului demn al migranților și refugiaților, în strâns parteneriat cu OIM și 
UNHCR. Sunt conștientă de faptul că provocările în materie de drepturile omului asociate cu 
operațiunile pazei de coastă libiene rămân o problemă. De aceea a fost pusă în aplicare o 
monitorizare specifică de către operațiunea Sophia. Respectarea drepturilor fundamentale este 
de o importanță crucială și voi depune eforturi pentru a asigura integrarea acestui aspect în 
toate acțiunile noastre. Privesc, de asemenea, ca pe o prioritate consolidarea angajamentului 
nostru față de țările învecinate cu Libia pentru a dezmembra rețelele de introducere ilegală de 
migranți, care aduc oamenii pe calea exploatării și a suferinței. Echipa comună de anchetă din 
Niger a dezmembrat zeci de rețele, ceea ce a dus la arestarea a sute de persoane care introduc 
ilegal migranți și de traficanți. Ar trebui să avem în vedere extinderea acestei activități. 
 
Situația și condițiile migranților reținuți în Libia sunt inacceptabile. Voi continua să fac apel la 
autoritățile libiene să elibereze și să închidă centrele de detenție, în strânsă cooperare cu 
Uniunea Africană și cu Organizația Națiunilor Unite. În același timp, ar trebui să continuăm să 
găsim modalități de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili să părăsească Libia, să colaborăm cu 
UNHCR în cadrul unor inițiative precum mecanismul de tranzit de urgență pentru a oferi un 
coridor umanitar care să răspundă nevoilor urgente. Acest lucru se bazează în mare măsură pe 
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creșterea numărului de relocări în statele membre și ar trebui să continuăm să utilizăm toate 
mijloacele, financiare și de altă natură, pentru a încuraja acest lucru. 
 
Multe grupuri de persoane care introduc ilegal migranți sunt implicate și în traficul de persoane. 
Această formă nocivă de criminalitate organizată reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 
omului, motivată de profiturile imense. Acest obiectiv ar trebuie să fie o parte esențială a 
colaborării noastre cu partenerii din afara UE. Nu trebuie să uităm, însă, că aceasta este o 
infracțiune pilotată din Europa - aproximativ jumătate dintre victimele presupuse și identificate 
sunt cetățeni ai UE, iar 22 % sunt victime ale traficului în interiorul propriului stat membru. 
Acesta este un subiect central în care uniunea securității trebuie să fie cât se poate de eficientă. 
Trebuie să depunem eforturi mai mari pentru a ne asigura că aceste rețele sunt dezmembrate și 
că cooperarea transfrontalieră elimină eventualele lacune, rupând lanțul de trafic al tuturor 
infractorilor, traficanților, profitorilor, exploatatorilor și agresorilor.  
 
 

4. În 2015, mai multe state membre au introdus controale la frontierele interne în 
spațiul Schengen și le-au menținut de atunci. Având în vedere importanța 
menținerii spațiului Schengen atât pentru libertatea, cât și pentru securitatea 
cetățenilor UE, cum intenționați să tratați situația actuală și să vă asigurați că se 
revine la eliminarea completă a controalelor la toate frontierele interne? Ce 
măsuri veți propune pentru a vă asigura că normele de limitare a controalelor la 
frontierele interne sunt respectate în totalitate de către toate statele membre? Vă 
veți lua angajamentul de a iniția acțiuni de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva acelor state, indiferent cât de puternice sunt, care nu respectă aceste 
norme? Veți menține, revizui sau retrage propunerea Comisiei anterioare 
referitoare la revizuirea normelor din Codul frontierelor Schengen privind 
controlul temporar la frontierele interne?  

 
Spațiul Schengen de liberă circulație este una dintre cele mai mari și mai tangibile realizări ale 
integrării europene, care a transformat viețile cetățenilor UE. Ca un impact direct al 
provocărilor din ultimii ani, în special numărul ridicat de deplasări secundare, spațiul Schengen 
a fost pus sub semnul întrebării. Revenirea la un spațiu Schengen pe deplin funcțional fără 
controale la frontierele interne reprezintă o prioritate-cheie. Controalele temporare la 
frontierele interne, menținute încă de unele state Schengen, reamintesc necesitatea consolidării 
în continuare a unui spațiu Schengen eficace și a recâștigării încrederii.  
 
Încrederea în capacitatea noastră colectivă de a gestiona cererile de azil, de a proteja frontierele 
externe și de a preveni deplasările secundare, precum și de a coopera în mod eficient pentru 
atenuarea amenințărilor la adresa securității reprezintă piloni-cheie pentru un spațiu Schengen 
pe deplin funcțional. Din aceste motive, strategia privind modul de a se reveni la un spațiu 
Schengen pe deplin funcțional va fi un aspect-cheie al noului Pact privind migrația și azilul.  
 
Voi examina atât căile legislative, cât și pe cele fără caracter legislativ, de consolidare a 
spațiului Schengen. Voi analiza modul în care ar putea fi valorificate recomandările Comisiei 
din 2017 privind înlocuirea controalelor la frontierele interne cu verificări proporționale ale 
poliției și cooperare polițienească. Mă voi concentra pe asigurarea punerii în aplicare a 
actualelor norme Schengen, inclusiv în vederea pregătirii terenului pentru viitoarea extindere 
a spațiului Schengen, și voi căuta soluții de îmbunătățire a modului în care funcționează 
acestea. Parte din acest demers o va constitui reevaluarea modificării propuse a Codului 
frontierelor Schengen. Obiectivul meu este de a aduce mai multă claritate statelor membre cu 
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privire la măsurile pe care le pot lua pentru a preveni reintroducerea controalelor la frontierele 
interne. Voi colabora cu toate statele membre interesate pentru a căuta soluții care să permită 
eliminarea controalelor actuale la frontierele interne. Reintroducerea controalelor la frontierele 
interne ar trebui să rămână o opțiune de ultimă instanță, permisă doar atunci când este strict 
necesar pentru a răspunde unei amenințări grave la adresa politicii publice sau a securității 
interne.  
 
În paralel, în scopul consolidării frontierelor externe, una dintre prioritățile mele principale este 
de a asigura punerea în aplicare rapidă și operaționalizarea deplină a Regulamentului privind 
poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și, în special, de a accelera înființarea 
corpului permanent. Există, de asemenea, o legătură puternică cu modernizarea sistemului 
nostru de azil. O altă componentă-cheie a securizării spațiului Schengen este consolidarea 
politicii comune a UE în domeniul vizelor. Codul de vize revizuit va fi pus în aplicare la 
începutul anului viitor, dar văd mai multe posibilități de modernizare a procedurilor de acordare 
a vizelor pentru a se ajunge la o modalitate modernă, sigură și ușor de utilizat de gestionare a 
călătoriilor resortisanților țărilor terțe în spațiul Schengen. De asemenea, voi continua să mă 
angajez cu țări-cheie partenere în domeniul politicii în domeniul vizelor, inclusiv cu privire la 
reciprocitatea deplină a călătorilor fără viză. 
 
În fine, punerea în aplicare a recent convenitei interoperabilități a sistemelor de informații ale 
UE, precum și dezvoltarea noilor sisteme de informații pentru frontiere (sistemul de 
intrare/ieșire și ETIAS) vor contribui la un control mai eficient al frontierelor externe; 
intenționez să monitorizăm foarte îndeaproape acest lucru. Progresele înregistrate în aceste 
domenii ne vor permite să creăm un spațiu Schengen puternic și rezilient. 
 
În calitate de gardian al tratatelor, Comisia are un rol esențial în asigurarea transpunerii și 
punerii în aplicare depline a acquis-ului Schengen existent. Voi utiliza aceste competențe în 
legătură cu funcționarea spațiului Schengen. Acestea includ competențele Comisiei în ceea ce 
privește evaluarea necesității și proporționalității oricărei prelungiri viitoare a controalelor la 
frontiere. Mai mult, voi utiliza pe deplin alte mecanisme menite să asigure respectarea 
acquis-ului Schengen, cum ar fi mecanismul de evaluare Schengen – un mecanism construit pe 
baza încrederii dintre statele membre și care contribuie la îmbunătățirea punerii în aplicare a 
legislației UE. 
 
 

5. În calitate de comisară desemnată pentru afaceri interne, ce teme din portofoliul 
dumneavoastră considerați prioritare în ceea ce privește securitatea internă? Cum 
veți evalua situația legislativă actuală? Sunteți de acord că garantarea securității 
interne va depinde înainte de toate de utilizarea deplină a instrumentelor și a 
legislației existente și de identificarea eventualelor lacune? Cum vă veți asigura că 
măsurile de securitate pe care le propuneți respectă pe deplin drepturile 
fundamentale și principiile necesității și proporționalității, atât în timpul punerii 
în aplicare la nivel național, cât și după aceea? Intenționați să revizuiți și să 
extindeți mandatul Europol și în ce măsură? Intenționați să propuneți un act 
legislativ specific pentru a consolida drepturile victimelor?  
 
Pe lângă prezența generală în fața Comisiei LIBE, vă angajați să organizați un 
dialog bianual (semestrial) privind securitatea cu Comisia LIBE, pentru a evalua 
punerea în aplicare în domeniul securității interne, a identifica lacunele și soluțiile 
posibile pentru a elimina aceste lacune? 
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Societatea evoluează rapid și, ca urmare, evoluează și provocările noastre în materie de 
securitate. Acesta este motivul pentru care trebuie să continuăm eforturile în materie de politici 
și instrumente pentru combaterea criminalității și a terorismului, astfel încât răspunsurile 
noastre să fie pe măsura amenințărilor, valorificând legăturile și găsind sinergii între diferitele 
domenii de politică. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale va face parte 
integrantă din abordarea mea.  
 
Pentru a construi o uniune a securității eficace, întemeiată pe fundațiile dezvoltate în ultimii 
cinci ani, voi colabora strâns cu vicepreședintele pentru protejarea modului nostru de viață 
european. Voi continua, în special, să depun eforturi în vederea transpunerii și punerii în 
aplicare depline a legislației existente. Voi utiliza toate mijloacele, inclusiv procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura aplicarea corectă a dreptului Uniunii în 
domeniul securității. Punerea în aplicare deplină și în timp util a regulamentelor recent 
convenite privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE rămâne o prioritate de 
prim rang pe care o voi monitoriza îndeaproape. Voi încuraja, de asemenea, cooperarea strânsă 
între agențiile UE din domeniul justiției și afacerilor interne. 
 
În același timp, voi depune eforturi pentru a elimina lacunele care mai există în politicile 
noastre de securitate. Asigurarea unui acord rapid cu privire la propunerea de Regulament 
privind prevenirea diseminării online a conținutului terorist reprezintă o prioritate de prim rang. 
Aplicarea legii nu ar trebui să eșueze din cauza faptului că urmele digitale ale infracțiunilor nu 
sunt accesibile. Trebuie să răspundem acestei provocări și să ne asigurăm că legile noastre 
penale sunt puse în aplicare și în mediul online.  
 
Dat fiind natura complexă, transfrontalieră și evolutivă a amenințărilor, inclusiv în spațiul 
cibernetic, este absolut necesară o abordare integrată și cuprinzătoare a securității acestuia. 
Trebuie să asigurăm o mai bună cooperare și un mai bun schimb de informații atât între 
diferitele comunități, cât și între sectorul public și cel privat, și să examinăm împreună 
dimensiunile internă și externă. Trebuie să continuăm să investim în inovare și cercetare pentru 
a pune la dispoziția poliției instrumentele de care are nevoie pentru a răspunde provocărilor de 
astăzi și pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice rapide. Trebuie să îmbunătățim cooperarea 
transfrontalieră pentru a elimina lacunele legate de lupta împotriva formelor grave de 
criminalitate și a terorismului în Europa. Intenționez să mă concentrez pe asigurarea faptului 
că statele membre dispun de capacități și cunoștințe suficiente pentru a face față în mod eficient 
noilor amenințări la adresa securității din partea infractorilor care utilizează noile tehnologii 
cum ar fi inteligența artificială și rețelele 5G.  
 
Jurisdicțiile de aplicare a legii sunt limitate la teritoriile naționale, în timp ce criminalitatea 
gravă și terorismul au din ce în ce mai mult un caracter transnațional. Arhitectura cooperării în 
materie de aplicare a legii trebuie să fie adecvată pentru a elimina unghiurile moarte și pentru 
a face față amenințărilor noi și emergente. O cooperare transfrontalieră îmbunătățită între 
autoritățile de aplicare a legii ar trebui să asigure disponibilitatea informațiilor necesare pentru 
investigarea criminalității organizate și a terorismului. Aș vrea, de asemenea, să mă ocup de 
domenii transfrontaliere cu un grad ridicat de risc cum ar fi criminalitatea organizată. 
 
Europol joacă un rol vital în lupta împotriva criminalității transfrontaliere grave și a 
terorismului. Pe durata mandatului meu, va fi evaluat Regulamentul privind Europol. În funcție 
de rezultatul evaluării, ar putea fi necesare actualizări ale regulamentului.  
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Trebuie intensificate eforturile de prevenire și protejare împotriva terorismului, precum și de 
urmărire în justiție a acestuia. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce marja de 
manevră a teroriștilor și pentru a le limita accesul la explozivi, arme și finanțare. În același 
timp, ar trebui să dezvoltăm reziliența infrastructurilor noastre critice și să intensificăm 
protecția. Abordarea noastră în materie de securitate și de protecție trebuie să fie la fel de clară 
în mediul online precum este în mediul offline. Voi continua, prin urmare, eforturile de 
prevenire și eliminare a conținutului online cu caracter terorist. Forumul UE pentru internet va 
rămâne un forum esențial pentru a reuni platformele de internet și autoritățile din domeniu în 
efortul de a contracara discursurile de incitare la ură și conținutul terorist online. Aceasta va fi 
o parte importantă a luptei continue împotriva radicalizării, a extremismului violent și a 
terorismului. 
 
Avem deja de un set de norme obligatorii care prevăd drepturi fundamentale de protecție, 
sprijin și, în anumite cazuri, compensații pentru victimele infracțiunilor în întreaga Uniune, dar 
nu toate victimele au aceleași necesități. Astfel cum s-a subliniat în concluziile și recomandările 
Comisiei speciale pentru combaterea terorismului a Parlamentului European, victimele 
terorismului au nevoi diferite față de victimele traficului de persoane. Acesta este motivul 
pentru care Comisia și Parlamentul European au colaborat îndeaproape cu privire la normele 
pentru anumite categorii de victime, cum ar fi copiii victime ale exploatării sexuale, ale 
traficului de persoane, victime ale terorismului și victime ale fraudelor legate de mijloacele de 
plată fără numerar. Este esențial ca aceste norme să fie corect transpuse și aplicate în toate 
statele membre ale UE. Voi colabora îndeaproape cu comisarii responsabili privind justiția și 
egalitatea, pentru a identifica dacă există lacune în legislația actuală și dacă avem nevoie de 
norme suplimentare pentru victime.  
  
Cred că securitatea și respectarea drepturilor fundamentale reprezintă obiective de politică 
coerente și complementare. Sprijinul public pentru politica de securitate se bazează pe respectul 
acesteia față de drepturile fundamentale. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu există 
unghiuri moarte în ceea ce privește securitatea cetățenilor noștri. Trebuie să combinăm 
eficacitatea cu o vigilență permanentă atât în ceea ce privește drepturile fundamentale, cât și 
principiile necesității și proporționalității. Valorificând exemplele recente, cum ar fi noua 
legislație privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE, voi asigura faptul că 
drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, sunt incluse 
în elaborarea tuturor propunerilor legislative viitoare - și, ulterior, voi monitoriza îndeaproape, 
prin toate competențele de care dispunem, punerea lor efectivă în aplicare în statele membre.  
 
În conformitate cu obiectivul de consolidare a parteneriatului special al Comisiei cu 
Parlamentul European, voi veni periodic în fața Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, inclusiv în contextul dialogurilor periodice în materie de securitate. Parlamentul 
European și, în special, acest comitet au jucat un rol important în construirea uniunii securității. 
Intenționez să colaborez în mod activ cu deputații în acest Parlament și, în special, cu această 
comisie pentru a promova principalele noastre priorități în acest domeniu.  
 


