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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 
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 sarcinilor dumneavoastră în cadrul 
Comisiei?  

 
Am o carieră de 30 de ani, timp în care am profesat ca avocat, profesor universitar, ambasador în 
Belgia, Luxemburg și Franța, judecător constituțional, membru supleant al Comisiei de la Veneția 
din cadrul Consiliului Europei, ministru de justiție și, în prezent, membru al distinsului Parlament 
European. În tot acest timp, în cadrul tuturor angajamentelor mele personale și publice, am avut 
contact cu instituțiile europene și am contribuit la integrarea europeană, precum și la diversele sale 
cauze și proiecte.  
 
Toate angajamentele și activitățile mele au avut însă un singur numitor comun, și anume dorința și 
felul meu de a promova dialogul și munca în echipă, în cadrul căreia realizările individuale pentru 
binele comun sunt binevenite.  
 
Scopul meu personal a fost întotdeauna de a lucra mai bine și mai rapid și de a obține rezultate 
concrete. Aceasta a fost motivația mea ca ministru, respectiv diplomat, profesor universitar și 
practicant al unei profesii liberale. Însă motivația fără un obiectiv nu înseamnă nimic. Obiectivul 
meu este simplu: să produc rezultate concrete în serviciul interesului general. Cred sincer că aceasta 
este cea mai importantă valoare adăugată care se poate obține în acest domeniu. Pare simplu, însă 
este extrem de complicat: nu se poate obține de unul singur și fără dialog. Tocmai aceasta este 
fundația contribuției mele ca membru al unei echipe – al echipei din cadrul Comisiei Europene, dar 
și al celei alcătuite împreună cu Consiliul și cu Parlamentul European.  
 
Am fost ministrul de justiție al țării mele puțin mai mult de cinci ani. O dată la două luni am 
participat la reuniunile Consiliului Justiție și Afaceri Interne, în cursul cărora au trebuit adesea să 
fie discutate chestiuni dificile și luate decizii la fel de dificile. Unul dintre rezultatele majore a fost 
asigurarea unui echilibru adecvat între interesul public și cel general prin noul cadru european 
privind protecția datelor. Sunt deosebit de onorat de faptul că, în timpul mandatului meu ministerial, 
Rețeaua europeană pentru drepturile victimelor, care a fost creată în 2015, a devenit o rețea cu o 



 

 

structură permanentă aflată la Budapesta începând din 2018. Rețeaua este o realizare majoră în 
acest domeniu și reprezintă rezultatul unor eforturi de negociere importante între statele membre, 
eforturi conduse de Comisia Europeană și de ministerul meu. Aceasta reprezintă, efectiv, o realizare 
concretă în interesul cetățenilor europeni.  
 
Ca deputat european și membru supleant al Comisiei AFET, particip la activitatea Parlamentului 
European și voi face la fel și în viitor, în calitate de comisar, dacă voi fi confirmat în această 
funcție. În cursul mandatului meu ministerial, am păstrat o legătură foarte strânsă cu regiunile din 
portofoliu. Ca ministru de justiție, la 20 iunie 2019 am organizat o conferință la nivel ministerial pe 
tema consolidării cooperării judiciare între Liban, Maroc, Tunisia, Ucraina, Georgia, Bosnia și 
Herțegovina și, desigur, Ungaria, la care a participat și comisarul Johannes Hahn. Conferința s-a 
încheiat cu adoptarea Declarației de la Budapesta. În contextul unui portofoliu bazat în mare măsură 
pe un proces de negociere poate fi menționată și experiența mea diplomatică; sunt, de asemenea, 
foarte onorat - având în vedere profilul meu universitar - de invitațiile de a susține intervenții la 
universitățile St. Joseph din Beirut și Senghor din Alexandria.  
 
Lipsa afilierii mele la vreun partid politic se explică tocmai prin profilul meu universitar. Am o 
viziune, o independență și un set de valori proprii, cărora le sunt fidel.  
 
Profilul meu de jurist stă și la baza viziunii mele pentru viitor. M-am ghidat și mă voi ghida 
întotdeauna după litera tratatelor: drepturile și obligațiile merg mână în mână; mici sau mari, bogați 
sau modești, bărbați sau femei, toți trebuie tratați la fel.  
 
Egalitatea dintre femei și bărbați este o valoare europeană fundamentală înscrisă în tratatele UE. Mă 
angajez ferm să consolidez egalitatea de gen și emanciparea femeilor și a fetelor în regiunile vizate 
de politicile de vecinătate și de extindere, în concordanță cu Planul de acțiune al UE pentru 
egalitatea de gen II - Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea vieților fetelor și 
femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE în perioada 2016-2020. Multe țări din vecinătate 
se confruntă cu probleme grave în acest domeniu, cum ar fi violența bazată pe gen, excluderea de pe 
piața muncii și de la exercitarea drepturilor de proprietate, ca să numesc doar câteva dintre ele. Mă 
angajez să ridic aceste probleme în cursul dialogului nostru politic și, prin asistența noastră 
financiară, să acord un sprijin important pentru asigurarea egalității de gen. Doresc, de asemenea, să 
consolidez egalitatea de gen și în cadrul Comisiei Europene, inclusiv în serviciile care țin de 
responsabilitatea mea, și susțin întru totul obiectivul exprimat de președinta aleasă de a asigura, 
până la sfârșitul mandatului, o egalitate deplină la toate nivelurile de conducere ale Comisiei. Voi 
lucra în strânsă colaborare cu comisarul pentru egalitate.  
 
Este de la sine înțeles că susțin întru totul noul nostru angajament de a întări legăturile dintre 
cetățeni, națiuni și instituții. Îmi exprim totodată angajamentul deplin față de natura geopolitică a 
noii Comisii, caracterizată de deschidere și echitate, dar și de simțul realității în interesul comun 
într-o lume care devine din ce în ce mai instabilă și mai nesigură.  
 
Obligația mea va fi să respect cele mai înalte standarde etice și obligațiile prevăzute la articolul 17 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolele 245 și 339 din Tratatul 
privind funcționarea UE (TFUE), precum și Codul de conduită al comisarilor. Declarația mea de 
interese este completă și accesibilă publicului, iar dacă se va produce vreo schimbare, o voi 
modifica în consecință.  
 
De asemenea, voi evita întotdeauna situațiile în care imparțialitatea și independența mea ar putea fi 
puse sub semnul întrebării și îl voi informa pe președintele Comisiei cu privire la orice situație care 
ar putea implica un conflict de interese.  
 



 

 

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? 
 
Rolul și cooperarea cu Parlamentul European și comisiile sale 
 
Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar pentru vecinătate și extindere, îmi voi asuma integral 
responsabilitatea politică pentru activitățile din domeniul meu de competență, astfel cum sunt 
stabilite în scrisoarea de misiune pe care președinta aleasă von der Leyen mi-a transmis-o la 
10 septembrie. Acord o mare importanță principiului colegialității și voi colabora în mod 
constructiv cu ceilalți membri ai Colegiului pentru a asigura un proces decizional eficace. Îi voi 
implica strâns pe colegii mei comisari în elaborarea și implementarea inițiativelor politice. În cadrul 
acestei „Comisii geopolitice”, va fi și mai important să stabilim o relație de lucru excelentă cu 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele 
Comisiei Europene.  
 
Implicarea Parlamentului European este de o însemnătate majoră pentru mine. Voi colabora cu 
Parlamentul și cu comisiile sale relevante în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale 
dialogului politic. 
 
Cooperarea interinstituțională eficace este esențială pentru funcționarea sistemului instituțional al 
UE și pentru a asigura eficiența și legitimitatea procesului decizional de la nivelul UE. Aceasta se 
bazează pe o serie de principii călăuzitoare, pe care mă angajez ferm să le respect: deschidere, 
încredere reciprocă, eficiență și schimbul regulat de informații. Orientările politice și scrisorile de 
misiune formulate de președinta aleasă von der Leyen reflectă întru totul aceste principii și 
subliniază intenția de a consolida relația specială dintre Parlamentul European și Comisie. Dacă voi 
fi confirmat în funcția de comisar, mă voi strădui să realizez acest obiectiv și, în acest sens, voi 
respecta pe deplin dispozițiile Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană din 2010 și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare din 
2016. Interacțiunile mele cu Parlamentul European vor fi deschise, transparente și constructive, 
pentru a construi o relație de încredere reciprocă. 
 
Mă voi asigura că Parlamentul European este informat cu regularitate și voi face astfel încât să 
particip la ședințele plenare, la reuniunile comisiilor relevante și la discuțiile din cadrul trilogurilor. 
Voi lua măsuri pentru a asigura implicarea comisiilor parlamentare în orice evoluție majoră din 
domeniile care țin de responsabilitatea mea și informarea lor înaintea evenimentelor și negocierilor 
importante. În lunile următoare, de exemplu, va trebui să colaborăm strâns pentru finalizarea 
viitoarelor instrumente de finanțare (Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională și Instrumentul de asistență pentru preaderare III). Sunt pe deplin conștient 
de importanța egalității de tratament dintre Parlament și Consiliu și voi respecta rolurile lor 
instituționale. Aceasta este mai mult decât o cerință a procedurii legislative ordinare: este o 
obligație pentru un comisar care, în calitate de membru al Colegiului, este direct răspunzător față de 
deputații, direct aleși, din Parlamentul European.  
 
Voi asigura un flux regulat de informații cu președinții comisiilor parlamentare relevante și voi 
continua să aplic bunele practici stabilite de predecesorii mei, și anume schimburile de opinii cu 



 

 

fiecare grup politic și cu principalii deputați din grupurile de lucru, cum ar fi cel privind 
Parteneriatul estic.  
 
Luând efectiv în considerare pozițiile Parlamentului, mă voi asigura, de asemenea, că întrebările 
adresate de deputați Comisiei în domenii care țin de responsabilitatea mea primesc un răspuns rapid 
și exact. Mă voi prezenta în plenul Parlamentului European, precum și la reuniunile comisiilor ori 
de câte ori voi fi chemat să răspund la întrebări sau să ofer anumite clarificări. 
 
Transparență 
 
În Orientările politice ale președintei alese von der Leyen se subliniază faptul că, pentru a recâștiga 
încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și ireproșabile în ceea 
ce privește transparența. Acest lucru necesită ca cetățenii să cunoască pozițiile susținute în cadrul 
procesului legislativ, inclusiv pe cele ale Comisiei. Consolidarea cooperării interinstituționale prin 
promovarea legitimității și a asumării răspunderii va îmbunătăți eficiența și buna guvernanță a UE. 
 
Prin urmare, mă angajez pe deplin să aplic diversele dispoziții referitoare la transparență și la fluxul 
de informații prevăzute în Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană și în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În particular, mă voi 
asigura că aceste dispoziții sunt respectate în cursul dialogurilor mele structurate și al celorlalte 
contacte cu comisiile parlamentare.  
 
De asemenea, această Comisie va continua eforturile de informare a cetățenilor cu privire la rolul 
său în structura instituțională a UE. În plus, propunerile de politici care țin de responsabilitatea mea 
se vor baza pe consultări corespunzătoare ale experților și ale publicului larg, în concordanță cu 
principiile unei mai bune reglementări.  
 
Luarea efectivă în considerare a pozițiilor Parlamentului și a solicitărilor sale de inițiative 
legislative 
 
Președinta aleasă von der Leyen s-a pronunțat în favoarea unui drept de inițiativă pentru 
Parlamentul European și a exprimat angajamentul Comisiei de a răspunde la rezoluțiile 
parlamentare adoptate de majoritatea deputaților printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a 
principiilor proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Subscriu întru totul acestui 
obiectiv. 
 
Pentru a îndeplini angajamentul următorului Colegiu de a aprofunda parteneriatul cu Parlamentul 
European, voi lucra mână în mână cu Parlamentul în fiecare etapă a dezbaterii rezoluțiilor adoptate 
în temeiul articolului 225 din TFUE. Mă angajez să colaborez strâns cu comisiile parlamentare 
relevante și să fiu activ și prezent în cursul pregătirii rezoluțiilor adoptate în temeiul articolului 225 
din TFUE. Sunt ferm convins că acest lucru va îmbunătăți dialogul și va stimula încrederea și 
spiritul de colaborare pentru realizarea unui obiectiv comun.  
 
Comisia va răspunde efectiv la rezoluțiile Parlamentului în termen de trei luni de la adoptarea lor, în 
conformitate cu Acordul-cadru, și va asigura controlul politic al acestui proces.  
 
Oferirea de informații și documente 
 
În contextul afirmației mele de mai sus privind asigurarea implicării comisiilor parlamentare în 
orice evoluție majoră din domeniile care țin de responsabilitatea mea, sunt pe deplin conștient că 
oferirea de informații și documente este un aspect esențial al aprofundării parteneriatului dintre 
Parlamentul European și Comisie. Mă angajez, așadar, să respect întru totul dispozițiile relevante 



 

 

ale Acordului-cadru dintre cele două instituții și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună 
legiferare. Tratatul de la Lisabona stabilește egalitatea între Parlament și Consiliu în calitatea lor de 
colegiuitori, iar eu mă voi asigura că aceasta este respectată în ceea ce privește comunicarea 
informațiilor în domeniile care țin de responsabilitatea mea. 
  
  
Întrebarea nr. 3 

Cum intenționați să îmbunătățiți și mai mult dialogul interinstituțional și cooperarea dintre 
Comisie și Parlament – în special Comisia pentru afaceri externe – continuând tradiția 
angajamentelor și bunelor practici ale comisarilor precedenți, în special în ceea ce privește: 

 - mai buna sincronizare a activităților Comisiei și Parlamentului European, de 
exemplu partajând sistematic termenele planificate pentru publicații (strategii, comunicări), 
reuniuni ministeriale și la nivel înalt, propuneri de deschidere a negocierilor pentru 
acordurile internaționale, dialoguri despre drepturile omului; 

 - cooperarea și schimbul de informații cu Comisia pentru afaceri externe, inclusiv în 
scris, la negocierea acordurilor internaționale, punând în practică acele părți ale textului 
anterior convenite cu prilejul negocierilor privind punctul 40 din Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare care intră în prerogativele Comisiei; 

 - consultarea cu Comisia pentru afaceri externe în legătură cu prioritățile și pozițiile de 
politică externă ale UE, în special înainte de publicarea comunicărilor, strategiilor și 
mandatelor noi sau actualizate ale UE, inclusiv pachetul de extindere; 

 - evaluarea în scris a modului în care au fost luate în considerare opiniile 
Parlamentului în urma adoptării rezoluțiilor sau consultărilor menționate anterior; 

 - cooperarea și coordonarea activităților de sprijinire a democrației, având în vedere în 
special că Parlamentul European are o experiență dovedită în concretizarea activităților de 
susținere a democrației (în special în cei patru piloni principali ai misiunilor de observare a 
alegerilor, consolidarea capacităților parlamentelor, medierea și dialogul, acțiunile în 
domeniul drepturilor omului), după cum se atestă în comunicarea din 2019 privind politica de 
extindere a UE, care evidențiază inițiativele PE în materie de mediere și dialog. 

 
În conformitate cu Orientările politice ale președintei alese von der Leyen, îmi confirm sprijinul 
deplin pentru intenția sa de a consolida relația specială dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană. Intenționez să colaborez strâns cu Parlamentul European, punând în aplicare dispozițiile 
Acordului-cadru dintre Parlamentul European și Comisie și ale Acordului interinstituțional privind 
o mai bună legiferare din 2016 referitoare la transparență și la fluxul de informații dintre cele două 
instituții.  
 
Sincronizarea activităților noastre poate consolida vocea Uniunii în afacerile externe. Din această 
perspectivă, aș dori să subliniez importanța consultărilor în procesul de elaborare a politicilor, 
inclusiv cu privire la prioritățile de politică externă. Consider că asigurarea unui bun flux de 
informații între Comisie și Parlamentul European este de o importanță capitală. 
 
Voi colabora cu Parlamentul European într-un mod deschis, transparent și constructiv și sunt gata să 
port un dialog politic constructiv cu privire la orice aspecte ale portofoliului meu, inclusiv să am 
schimburi de opinii privind punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare, în conformitate cu 
ceea ce se va decide în cadrul procedurii legislative aferente acestor instrumente. De asemenea, voi 



 

 

dispune ca serviciile din subordinea mea să se afle la dispoziția Parlamentului European pentru a-l 
informa cu privire la dialogurile tehnice, dacă se consideră necesar. 
 
În concordanță cu angajamentele specifice stabilite în Acordul-cadru și în Acordul interinstituțional 
și în cooperare cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei, voi asigura cooperarea cu 
comisia responsabilă și comunicarea de informații complete în timp util în toate etapele procedurii 
în ceea ce privește negocierea acordurilor internaționale și mă voi asigura că punctele de vedere și 
recomandările Parlamentului European sunt luate în considerare.  
 
Mă pun la dispoziția dumneavoastră și mă angajez să fac schimb de informații, să asigur o 
consultare în timp util și schimburi periodice de opinii cu comisia responsabilă cu privire la strategii 
și la rapoartele anuale, precum și să fac schimb de informații cu privire la alte inițiative și mandate 
în curs sau planificate. Voi fi disponibil pentru un schimb de opinii cu comisia referitor la pachetul 
privind extinderea imediat după adoptarea acestuia de către Colegiu și înainte de a-l prezenta presei. 
Intenționez să vă informez în scris cu privire la vizitele pe care le voi efectua în țările care sunt de 
competența mea, voi discuta despre poziția Parlamentului cu Biroul AFET, cu coordonatorii de 
grup și cu raportorii și voi comunica informațiile necesare. Îmi exprim interesul față de reuniunile 
interparlamentare ale Parlamentului cu parlamentele naționale ale țărilor partenere, a căror 
implicare permite consolidarea cooperării și a înțelegerii reciproce. 
 
Mă angajez să lucrez mână în mână cu Parlamentul European în procesul de elaborare și de 
dezbatere a rezoluțiilor și să răspund la chestiunile menționate în rezoluții, pentru a identifica cea 
mai bună cale de urmat. Comisia va da curs rezoluțiilor în conformitate cu Acordul-cadru și cu 
angajamentul asumat de președinta aleasă în Orientările sale politice. Rezoluțiile Parlamentului 
European și acțiunile ulterioare consultărilor noastre sunt luate în considerare în procesul de 
reflecție privind implicarea în cadrul relațiilor noastre bilaterale sau multilaterale cu țările partenere. 
 
Aștept cu interes o strânsă colaborare cu Parlamentul European în ceea ce privește sprijinirea 
democrației și prețuiesc în mod deosebit rolul pe care Parlamentul European îl poate juca în 
medierea și promovarea dialogului în situații dificile. Mă angajez să colaborez strâns cu 
Parlamentul European în cadrul acțiunilor ulterioare recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, pentru a maximiza impactul eforturilor noastre combinate de sprijinire a democrației și 
de asigurare a stabilității în vecinătatea noastră imediată. 
 
Întrebarea nr. 4 

Cum vedeți împărțirea sarcinilor și complementaritatea rolurilor cu Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele Comisiei în politica de extindere și politica de vecinătate? 

În calitate de comisar responsabil cu un portofoliu de relații externe, voi colabora foarte strâns cu 
Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei, precum și cu alți comisari.  
 
Natura provocărilor cu care se confruntă UE în vecinătatea sa necesită un răspuns coordonat din 
partea Uniunii. O cooperare strânsă cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei este esențială 
pentru a asigura o acțiune externă eficace și coerentă a UE. Tocmai aceste demersuri de cooperare 
și coordonare strânsă vor sprijini capacitatea UE de a-și consolida rolul la nivel mondial, făcându-l 
mai puternic, mai coerent, mai vizibil și mai eficace.  
 
Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, mă voi baza pe modalitățile de lucru actuale și voi 
colabora strâns cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei pentru a asigura 
complementaritatea activității noastre, evitarea suprapunerilor și coordonarea eficace a acțiunilor și 
strategiilor UE. Va fi nevoie de o cooperare regulată, fructuoasă și constructivă, de un acord clar 
privind prioritățile, precum și de o cooperare și consultări zilnice. În cazul negocierilor de extindere, 



 

 

voi asigura, de asemenea, o coordonare strânsă între diferitele servicii ale Comisiei pentru a sprijini 
în mod optim eforturile de reformă ale țărilor partenere și alinierea acestora la acquis-ul UE. 
 
Împreună cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei, doresc să ne valorificăm punctele forte 
și să învățăm din punctele noastre slabe pentru a asigura un impact și o influență maximă a 
politicilor noastre. Voi lucra din prima zi a mandatului meu la definirea unei viziuni comune asupra 
regiunilor importante din portofoliu, viziune care îmi va orienta relațiile cu Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele Comisiei pe toată durata mandatului. 
 
Astfel cum se indică în scrisoarea de misiune a președintei alese, voi reprezenta Comisia în cadrul 
Consiliului Afaceri Externe. 
 
Întrebarea nr. 5 

Cât privește viitoarea generație de instrumente de finanțare externă (2021-2027), cum vă 
propuneți să optimizați următoarele domenii: 

 - un rol real pentru Parlament în coordonarea strategică a instrumentelor (IVDCI, 
IPA III), inclusiv utilizarea actelor delegate pentru adoptarea deciziilor de programare 
strategică și participarea Parlamentului la grupurile de experți ale Comisiei care întocmesc 
acte delegate; 

 - guvernanța, inclusiv o propunere de înființare a unui grup de coordonare orizontal, 
care ar putea fi condus de VP/ÎR, pentru coordonarea politică globală a tuturor 
instrumentelor de finanțare externă; 

 - o susținere solidă în continuare pentru țările din vecinătatea Uniunii, inclusiv în cazul 
în care Instrumentul european de vecinătate va fi înlocuit cu un instrument unic pentru 
acțiunea externă a UE (IVDCI). 

 
Cooperarea interinstituțională eficace este esențială pentru funcționarea sistemului instituțional al 
UE și pentru a asigura eficiența și legitimitatea procesului decizional de la nivelul UE. Scrisorile de 
misiune formulate de președinta aleasă von der Leyen reflectă întru totul aceste principii și 
subliniază intenția de a consolida relația specială dintre Parlamentul European și Comisie. Dacă voi 
fi confirmat în funcția de comisar, voi depune eforturi în vederea atingerii acestui obiectiv. 
 
Doresc să construiesc o relație de încredere reciprocă prin disponibilitatea de a participa la 
reuniunile comisiilor relevante, prin întâlnirile cu partidele politice și deputații din Parlamentul 
European. Voi lua măsuri pentru a asigura implicarea comisiilor în orice evoluție majoră din 
domeniile care țin de responsabilitatea mea și informarea lor înaintea evenimentelor și negocierilor 
importante. De asemenea, doresc ca asistența noastră financiară să se bazeze pe acest dialog politic 
și pe această cooperare interinstituțională deschise, ample și desfășurate în timp util.  
 
În cursul trilogurilor privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI), vom avea ocazia să discutăm diferite idei de sporire a coordonării politice, 
păstrând totodată echilibrul interinstituțional stabilit de tratate. Mesajul meu principal și obiectivul 
meu esențial în această discuție vor viza asigurarea faptului că mecanismele de guvernanță rămân 
eficiente, astfel încât instrumentele de finanțare să își atingă obiectivele.  
 
Obiectivul nostru în vecinătatea europeană este de a construi parteneriate reale bazate pe valori și 
obiective comune. Prin urmare, programarea trebuie să poată ține seama de contextul și de 
preocupările țărilor partenere.  



 

 

 
Parteneriatele noastre din vecinătate sunt de o importanță capitală. Misiunea mea principală va fi 
accelerarea în continuare a cooperării cu partenerii din vecinătate cu privire la provocările și 
oportunitățile viitoare comune, pentru a promova stabilitatea, securitatea și prosperitatea în Europa 
și în jurul acesteia. Aceasta include asistența financiară, dar merge mult mai departe: este vorba, în 
primul rând, de dialog și parteneriat. 
 
Vecinătatea UE se caracterizează printr-o mare diversitate, de aceea printre principiile esențiale ale 
politicii europene de vecinătate se numără diferențierea și asumarea responsabilității. Aș dori să 
adaug încă unul: flexibilitatea. Atât în vecinătatea estică, cât și în cea sudică, avem două dintre 
regiunile cele mai volatile și incerte din lume, dar și regiuni care prezintă un interes și oportunități 
deosebite pentru UE. Avem un grup divers de țări. În cursul mandatului acestei Comisii, va trebui 
să fim pregătiți să răspundem situației în schimbare din Siria, să promovăm angajamentul ferm al 
UE față de integritatea teritorială a Ucrainei, să sprijinim tranziția democratică în Algeria, să ne 
continuăm parteneriatele privilegiate cu Marocul și cu Tunisia, precum și să sprijinim reformele 
pentru creștere economică din Georgia.  
 
În opinia mea, pentru a menține relația specială cu țările vecine, avem nevoie de o arhitectură care 
să servească în continuare obiectivelor și priorităților noastre politice în vecinătatea europeană, dar 
care să și sporească flexibilitatea, pentru a ne aborda prioritățile cu mai multă promptitudine, 
eficiență și coerență. De asemenea, consider că noul instrument, Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), este cel mai bun mijloc de a 
realiza acest lucru, deoarece păstrează toate elementele specifice ale cooperării noastre cu țările din 
vecinătate. Instrumentul propune majorarea și dedicarea unui volum important de fonduri pentru 
vecinătate, care poate fi majorat dintr-o rezervă de flexibilitate considerabilă pentru a răspunde 
nevoilor emergente. În plus, instrumentul include mecanisme de flexibilitate bugetară care și-au 
dovedit avantajele în regiunea Africa Subsahariană, acoperită în prezent de Fondul european de 
dezvoltare.    
 
Întrebarea nr. 6 

Care vor fi prioritățile dumneavoastră în reformarea politicii de vecinătate, inclusiv 
introducerea unor diferențieri suplimentare (politice, financiare etc.) pe baza nevoilor, a 
meritelor și a priorităților UE, precum și în implementarea condiționalității legate de 
drepturile omului? 

Pentru a asigura stabilitatea, reziliența și prosperitatea, Uniunea Europeană are tot interesul să 
mențină o relație privilegiată cu toate țările vizate de politica de vecinătate, pe baza priorităților 
noastre principale de cooperare în domeniile democrației, drepturilor omului, bunei guvernanțe, 
dezvoltării socioeconomice, securității și migrației.  
 
De-a lungul anilor, politica europeană de vecinătate a fost mult mai mult decât un cadru pentru 
acordarea de asistență. Cooperarea noastră cu partenerii din vecinătate în cadrul unui singur cadru 
strategic a inclus aspecte politice, sectoriale și financiare. Dispunem de un cadru solid care a avut 
un rol esențial în abordarea intereselor și a provocărilor comune ale UE și ale partenerilor săi, 
precum și în asumarea veritabilă a responsabilității comune. 
 
Mă angajez să valorificăm beneficiile acestui cadru, să favorizăm oportunitățile de cooperare și, ori 
de câte ori va fi posibil, să susținem reformele transformatoare care ar constitui un sprijin puternic 
pentru interesele noastre reciproce. Voi integra și mai mult principiul diferențierii în cadrul politicii, 
pentru a mă asigura că acesta rămâne relevant pentru fiecare dintre partenerii noștri, protejând în 
același timp și interesele strategice ale UE. De asemenea, voi utiliza pe deplin posibilitățile de 
consolidare a implicării noastre la nivel bilateral și regional oferite de următorul cadru financiar 



 

 

multianual prin intermediul noului instrument de finanțare propus, care prevede o mai mare 
diferențiere și flexibilitate a sprijinului acordat de UE țărilor partenere, păstrând totodată caracterul 
specific al politicii de vecinătate a UE.  
 
La începutul mandatului meu, voi profita de ocazie pentru a progresa cu lucrările de revizuire și 
actualizare a priorităților parteneriatelor încheiate cu partenerii noștri, în special cu cei din 
vecinătatea sudică. În acest sens, mă voi strădui să respect interesele UE și să asiguri aplicarea 
deplină a principiilor diferențierii și flexibilității. În ceea ce privește vecinătatea estică, voi urmări o 
cooperare sectorială mai strânsă cu partenerii noștri cei mai avansați – Ucraina, Georgia și Moldova 
– aplicând o flexibilitate maximă și accelerând punerea în aplicare a acordurilor de asociere și a 
zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Astfel cum se indică în scrisoarea de misiune 
formulată de președinta aleasă, voi prezenta un nou set de obiective de politică pe termen lung 
pentru Parteneriatul estic până la jumătatea anului 2020, pe baza consultării structurate în curs 
privind viitorul acestui parteneriat. 
 
În contextul revizuirii priorităților parteneriatului, voi insista în mod deosebit să ancorăm și mai 
mult elementele legate de drepturile omului și de democrație în aceste cadre politice. În același 
timp, aș dori să subliniez că promovarea interesului UE, astfel cum se prevede la articolul 21 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și a interesului țărilor partenere nu 
contravine agendei bazate pe valori a UE. UE a depus eforturi pentru a dezvolta veritabile 
parteneriate de la egal la egal pe baza intereselor comune, continuând, totodată, să promoveze 
principiile universale ale democrației și drepturilor omului prin dialog politic. Propria stabilitate a 
UE se bazează pe democrație, drepturile omului și statul de drept. Aceste principii și promovarea 
reformelor în aceste domenii constituie o parte integrantă a tuturor parteneriatelor politice bilaterale.  
 
Comisia evaluează periodic angajamentul și rezultatele țărilor partenere în acest domeniu și poate 
adopta măsuri graduale în cazul țărilor care nu respectă normele, de la „înghețarea” temporară a 
plăților de sprijin bugetar până la aplicarea clauzelor suspensive privind drepturile omului prevăzute 
în acordurile de finanțare ale UE. Deși suspendarea sprijinului UE este considerată o soluție de 
ultimă instanță, aceasta nu este de neconceput, astfel cum o demonstrează suspendarea asistenței 
financiare acordate autorităților siriene în 2011 sau, mai recent, suspendarea operațiunilor de sprijin 
bugetar în Moldova și în Azerbaidjan.  
 
Cu toate acestea, deși aplicarea unei condiționalități stricte și a unor măsuri adecvate este esențială, 
voi acorda o atenție deosebită mecanismelor care pun accentul pe evoluțiile pozitive din țările 
partenere. În acest sens, salut propunerea Comisiei de a menține abordarea bazată pe stimulente în 
cadrul noului Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, 
pentru a-i recompensa pe vecinii UE care fac progrese în ceea ce privește democrația, drepturile 
omului, statul de drept, cooperarea în materie de migrație, guvernanța economică și reformele. 
Aplicarea unei abordări bazate pe drepturi și promovarea integrării perspectivei de gen se vor afla în 
centrul acțiunii mele. În acest sens, voi utiliza în principal programul tematic privind drepturile 
omului și democrația și sprijinul acordat Fondului European pentru Democrație pentru a ne asigura 
că noul instrument va contribui într-o măsură mai mare la înrădăcinarea drepturilor omului, la 
sprijinirea apărătorilor acestora, a grupurilor vulnerabile, a persoanelor celor mai expuse riscurilor 
și a altor minorități, precum și la asigurarea libertății mass-mediei și a libertății de exprimare. 
 
Întrebarea nr. 7 

Ce inițiative prioritare aveți de gând să luați față de statele membre pentru a garanta o 
perspectivă de extindere credibilă și că se fac progrese în conformitatea cu tratatele, criteriile 
de la Copenhaga și cadrul de negociere? Sunteți pregătit să revizuiți metodologia de colectare 



 

 

a datelor pentru rapoartele de progres și să imaginați o structură diferită, care să permită 
mai bine comparațiile între țări în diferite sectoare și politici?  

 Mai precis, ce măsuri concrete ați lua dacă o țară candidată ar lua măsuri sau ar 
adopta politici care nu sunt concordante sau compatibile cu acquis-ul, valorile și principiile 
UE, în special în ce privește democrația, statul de drept, inclusiv independența sistemului 
judiciar, și lupta împotriva corupției? 

 În acest sens, ce inițiative ar putea fi avute în vedere pentru a revigora procesul de 
aderare și a îmboldi țările în curs de aderare să facă reforme fundamentale, în special în 
domeniul judiciar, al statului de drept și al libertății mass-mediei? Ce inițiative s-ar putea lua, 
în funcție de nevoi, pentru un dialog politic mai strâns între opoziție și partidele aflate la 
guvernare în țările în curs de aderare? La ce instrumente de politică s-ar putea recurge 
pentru a sprijini și a îmbunătăți funcționarea parlamentelor naționale în țările în curs de 
aderare pentru a le conferi un rol mai important în procesul de aderare?  

 Cum veți proceda pentru ca activitatea și inițiativele dumneavoastră anterioare în 
calitate de membru al guvernului maghiar să nu vă afecteze activitatea de comisar 
responsabil pentru extindere și vecinătate? 

Statele membre au subliniat în mod repetat, la cel mai înalt nivel, angajamentul lor față de 
perspectiva europeană a Balcanilor de Vest. Bazate pe tratate și pe criteriile de la Copenhaga, 
condițiile pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene sunt clare, la fel ca și procesul de 
extindere și așteptările tuturor țărilor care doresc să adere la UE. Există un consens între statele 
membre că acest proces se bazează pe o condiționalitate strictă și echitabilă și pe principiul 
meritelor proprii.  
 
În 2018, Comisia a adoptat strategia „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și 
un angajament sporit al UE în regiune”, în care se subliniază faptul că, pentru ca această perspectivă 
să se concretizeze, este nevoie de eforturi susținute și de reforme ireversibile. Întrucât avansarea pe 
calea europeană este un proces obiectiv și bazat pe merit, care depinde de rezultatele concrete 
obținute de fiecare țară în parte, este important ca UE să recunoască progresele înregistrate. Pe 
durata mandatului meu, voi depune eforturi deosebite împreună cu statele membre pentru a mă 
asigura că așa se va întâmpla. Este important să se recunoască faptul că unele țări, precum Albania 
și Macedonia de Nord, care au făcut progrese impresionante în privința unor reforme dificile și 
îndeplinesc condițiile stabilite pentru deschiderea negocierilor. Deschiderea negocierilor de aderare 
cu aceste țări ar trebui să impulsioneze dinamica reformelor în restul regiunii și să insufle o nouă 
încredere în perspectiva aderării. În cazul Turciei, Consiliul Afaceri Generale a concluzionat, la 
18 iunie 2019, că „negocierile de aderare cu Turcia au ajuns practic într-un punct mort [și] nu mai 
poate fi luată în considerare deschiderea sau închiderea altor capitole”. 
 
Comisia are deja o bază solidă pentru evaluările sale din rapoartele anuale. Metodologia de 
raportare garantează că, pe lângă raportarea cu privire la progresele înregistrate, se pune accentul pe 
situația reală sau pe nivelul de pregătire pentru aderare. Raportarea este armonizată, incluzând o 
scară de evaluare clară care permite fiecărei țări să vadă clar unde se situează în principalele 
domenii. Acest lucru sporește transparența procesului, facilitează controlul reformelor de către 
cetățeni și societatea civilă și a fost salutat atât de statele membre, cât și de Parlamentul European.  
 
În ceea ce privește identificarea și abordarea încălcărilor valorilor fundamentale, pachetul privind 
extinderea face o evaluare faptică și justă a progreselor înregistrate sau a lipsei acestora și oferă 
recomandări concrete pentru remedierea deficiențelor. Comisia monitorizează cursul dat acestor 
recomandări prin intermediul unor instrumente bine stabilite, cum ar fi reuniunile Comisiei pentru 
justiție și afaceri interne din cadrul acordurilor de stabilizare și de asociere sau misiunile de 



 

 

evaluare inter pares. În cazul țărilor care negociază aderarea, dispozițiile de salvgardare – așa-
numita „clauză de dezechilibru” – ale cadrelor de negociere ne permit să stopăm continuarea 
lucrărilor cu privire la alte capitole de negociere dacă progresele înregistrate în cadrul capitolelor 
privind statul de drept (capitolul 23 privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale și capitolul 
24 privind justiția, libertatea și securitatea) sunt cu mult în urma progreselor aferente negocierilor în 
ansamblu. Dacă va apărea o astfel de situație, nu aș ezita să iau decizia de a stopa lucrările tehnice 
privind negocierile referitoare la alte capitole, inclusiv să rețin recomandarea de a deschide și/sau a 
închide alte capitole, până la soluționarea acestui dezechilibru.  
 
Desigur, există și posibilitatea de a suspenda negocierile în cazul unor încălcări grave și persistente 
ale principiilor libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale și 
statului de drept.  
 
De asemenea, mă angajez să garantez că utilizăm sprijinul nostru financiar semnificativ pentru a 
stimula obținerea de rezultate și, atunci când este necesar, a sancționa lipsa reformelor sau a 
reorienta fondurile, de exemplu către societatea civilă. În viitorul Regulament privind Instrumentul 
de asistență pentru preaderare III, propunerea Comisiei prevede mai explicit posibilitatea de a 
adapta sfera de aplicare și intensitatea asistenței financiare în funcție de rezultatele și de 
angajamentul partenerilor noștri în domenii de importanță majoră. Acest lucru ne va permite să nu 
punem în pericol continuarea sprijinului pentru îmbunătățirea drepturilor fundamentale, a 
democrației și a statului de drept, inclusiv a sprijinului pentru societatea civilă și cooperarea strânsă 
cu autoritățile locale.  
 
Funcționarea eficace a parlamentelor naționale este un element esențial al criteriilor politice pe care 
toate țările candidate trebuie să le îndeplinească pentru a deveni state membre ale UE.  
 
Având în vedere complexitatea proceselor de reformă necesare pentru ca țările să îndeplinească 
cerințele de aderare la UE, este extrem de important ca parlamentele naționale să răspundă față de 
alegători și să fie eficace, transparente și accesibile în relația cu aceștia. Mă angajez să susțin în 
continuare rolul parlamentelor naționale în negocierile de aderare și să sprijin consolidarea 
capacităților lor. În acest sens, sper să pot conta și pe experiența valoroasă a Parlamentului 
European în materie. 
 
Prin urmare, în prezent procesul de aderare este mai riguros și mai cuprinzător decât în trecut. Cu 
toate acestea, înrădăcinarea statului de drept și a valorilor democratice depinde, în ultimă instanță, 
de voința politică și de depășirea rezistenței instituționale din țările beneficiare. În cazul în care vor 
fi încălcate valorile fundamentale pe care este construită UE și care sunt esențiale pentru procesul 
de aderare, nu voi ezita să folosesc toate instrumentele aflate la dispoziția noastră pentru a stimula 
respectarea acestor valori și pentru a încerca să remediez eventualele deficiențe.  
 
În fine, în ceea ce privește experiența mea ministerială personală de peste cinci ani, aș dori să 
subliniez că nu este nici neobișnuit, nici unic ca un comisar desemnat să fi deținut în trecut funcția 
de ministru într-un guvern. Este, de fapt, un avantaj, ținând seama de similitudinile dintre funcțiile 
de ministru și de comisar. În ceea ce privește volumul de lucru, munca în echipă, colegialitatea, 
răspunderea sau procesul de negociere, funcțiile sunt similare.  
 
După cum am afirmat și m-am angajat deja, dacă voi fi confirmat în funcție, mă angajez să respect 
pe deplin normele referitoare la funcționarea Comisiei Europene, mai ales cele legate de comisari. 
Voi acționa în interesul general al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană. În exercitarea atribuțiilor mele de comisar, voi acționa 
independent; nu voi solicita și nu voi accepta instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, 
organ, oficiu sau agenție, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 



 

 

Europeană. De asemenea, mă angajez să respect pe deplin obligațiile prevăzute la articolele 245 și 
339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în Codul de conduită al comisarilor.  
 
 
 


