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RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL 

ADRESAT DE PARLAMENTUL EUROPEAN COMISARULUI DESEMNAT 

Didier REYNDERS  

Comisar desemnat pentru justiție 

 

 

1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 
domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă motivează? Care va fi 
contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum intenționați să 
puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o perspectivă de gen 
în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 
ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 
actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 
dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

Mă simt onorat de faptul că sunt propus în calitate de comisar desemnat pentru justiție, 
inclusiv pentru protecția consumatorilor și respectarea statului de drept. Este un portofoliu pe 
care sunt încântat să îl primesc. Cred cu tărie că avem nevoie de o mai mare integrare 
europeană dacă dorim să abordăm aspectele globale cu care ne confruntăm. Portofoliul 
justiției este esențial pentru agenda strategică a Uniunii în următorii ani. Intenționez să 
cooperez strâns cu colegii mei din cadrul colegiului cu privire la elaborarea și punerea în 
aplicare a inițiativelor de politică. 
 
Cred că dețin calificările și experiența profesională adecvată pentru a contribui la interesul 
general european. Am avut privilegiul de a ocupa funcții elective în ultimii 20 de ani, mai 
întâi cea de ministru de finanțe, din 1999 până în 2011, viceprim-ministru din 2004, ministru 
al afacerilor externe, al afacerilor europene (comerț exterior – din 2011 până în 2014) din 
2011 și al apărării din decembrie 2018. Sunt avocat de profesie și unul dintre primii pași în 
cariera mea a fost ocuparea funcției de șef de cabinet al ministrului justiției și reformelor 
instituționale și viceprim-ministrului Jean Gol. Sunt mândru că am servit poporul belgian în 
ultimii 20 de ani și că am reprezentat Belgia, mai întâi la unele reuniuni ale Consiliului în 
calitate de ministru al finanțelor și la multe dintre formațiunile principale ale Consiliului pe 
parcursul a 41 de președinții prin rotație. 
 
Sunt un parlamentar dedicat. Cred într-o relație puternică între Parlament și Comisie. În ceea 
ce privește propria mea experiență, am fost ales deputat în parlament pentru prima dată în 
1992. În calitate de ministru belgian responsabil de diferite portofolii, am avut schimburi 
periodice cu parlamentele. În cursul carierei mele politice, am avut de asemenea ocazia să mă 
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aflu periodic în fața acestei camere, mai exact în timpul președințiilor belgiene din 2001 și 
2010, când am fost președinte al ECOFIN și președinte al Eurogrupului în cursul anului 2001. 
Am un respect profund pentru rolul Parlamentului European și contribuția pe care ați adus-o 
la proiectul european. În cazul în care voi fi confirmat, aștept cu interes să colaborez cu 
Parlamentul European în următorii cinci ani, în special cu Comisia pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne și cu Comisia pentru afaceri juridice. 
 
Consider că portofoliul desemnat este format din trei părți interconectate: statul de drept, 
justiția civilă și penală și consumatorii. Acesta se bazează pe principiile încrederii, incluziunii 
și echității. Toate aceste domenii oferă oportunități uriașe pentru a avea un impact real asupra 
vieții oamenilor. Doresc să adoptăm noile tehnologii și inovarea pentru a moderniza sistemele 
noastre de justiție și modalitățile noastre de colaborare. Europa poate să se mândrească cu 
faptul că este lider mondial în ceea ce privește protecția datelor și respectarea drepturilor 
fundamentale. Trebuie să asigurăm punerea deplină în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor și a Directivei privind protecția datelor cu caracter personal în 
domeniul aplicării dreptului penal. Trebuie să ne promovăm în continuare standardele și 
valorile în cadrul relațiilor cu partenerii internaționali. Mă voi concentra în mod semnificativ 
atât asupra dimensiunii interne, cât și a celei externe a portofoliului meu. 
 
Subscriu pe deplin la declarația președintei alese din cadrul scrisorii mele de misiune, 
conform căreia „Uniunea Europeană este o comunitate de drept bazată pe protecția 
drepturilor și libertăților individuale. Aceasta asigură faptul că Uniunea noastră este un 
spațiu al egalității, echității și justiției sociale”. În activitatea mea, am abordat pe larg 
chestiuni legate de statul de drept și am prezentat deja în 2016 o propunere privind un 
mecanism de evaluare inter pares. Aș dori să aduc un omagiu rolului Parlamentului European 
în susținerea statului de drept. Aștept cu interes să colaborăm pentru a institui un ciclu de 
evaluare a statului de drept sub forma unui proces anual incluziv, nediscriminatoriu și 
preventiv, bazat pe standarde juridice. În conformitate cu scrisoarea mea de misiune, voi 
conduce activitatea Comisiei pentru a asigura respectarea statului de drept în întreaga Uniune. 
În ceea ce privește acest domeniu, cât și alte domenii, cum ar fi Carta drepturilor 
fundamentale, voi lucra sub îndrumarea vicepreședintelui pentru valori și transparență. 
 
Intenționez, de asemenea, să fiu garantul intereselor consumatorilor din întreaga Europă și 
sunt hotărât să asigur faptul că suntem capabili să ne unim în jurul principiilor fundamentale 
care stau la baza societăților noastre democratice. Echitatea și alegerea trebuie să se afle în 
centrul întregii legislații europene și să joace un rol activ în tranzițiile ecologice și digitale. 
Politicile în domeniul justiției și al consumatorilor pot contribui în mod semnificativ la 
agenda privind durabilitatea. 
 
Voi sprijini comisarul pentru egalitate în pregătirea și punerea în aplicare a noii strategii a UE 
privind egalitatea de gen în domeniile mele de politică. Există o perspectivă de gen în cadrul 
multor politici aflate în responsabilitatea mea. De exemplu, politica UE privind drepturile 
victimelor, inclusiv Directiva privind drepturile victimelor, abordează în mod expres 
chestiunea victimelor violenței de gen. Mă voi asigura că integrarea perspectivei de gen face 
parte din punerea în aplicare corectă și eficace a directivei. Mă angajez să aprofundez 
integrarea perspectivei de gen în domeniile de politică și programele care intră în sfera mea de 
responsabilitate specifică, și anume justiția și protecția consumatorilor. Avem obligația de a 
integra și de a promova egalitatea de gen în UE și în toate acțiunile Comisiei care decurg din 
articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
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Nu voi solicita și nici nu voi accepta instrucțiuni de la nicio entitate. Scopul meu este de a lua 
în considerare toate interesele în cauză, indiferent de orice origine națională, regională, 
profesională sau personală, și de a acționa în vederea punerii în aplicare a orientărilor politice 
în mod corespunzător. 
 
Îmi asum angajamentul față de dumneavoastră că, de îndată ce voi fi numit 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. 
 
În cazul în care voi fi confirmat în calitate de comisar, voi respecta pe deplin litera și spiritul 
tratatului, în special obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio 
instrucțiune. De asemenea, voi respecta Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și 
dispozițiile acestuia privind conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și 
accesibilă publicului și o voi actualiza rapid în cazul în care va fi necesară vreo modificare. 
 
Susțin pe deplin angajamentul nostru cu privire la transparență prevăzut în orientările politice 
prezentate de președinta aleasă. Mă angajez să fac publice toate contactele și întâlnirile pe 
care le voi avea cu organizațiile profesionale sau cu persoanele care desfășoară activități 
independente, cu privire la orice aspect legat de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor 
UE în conformitate cu normele Comisiei. 
 
 
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? 

Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, mă voi concentra asupra asigurării justiției 
sociale, în sens larg. În acest sens, voi depune eforturi pentru a mă asigura că statul de drept 
este respectat în mod efectiv în cadrul Uniunii noastre, că acțiunile în scopul prevenirii 
criminalității și al cooperării judiciare sunt intensificate și că drepturile consumatorilor sunt 
protejate în UE. În vederea desfășurării activităților mele, voi lucra în cooperare deplină cu 
toți colegii din cadrul Comisiei și, în special, aștept cu interes să colaborez cu vicepreședintele 
pentru valori și transparență. Acord o importanță deosebită principiului colegialității în cadrul 
Comisiei. Comisia trebuie să lucreze ca o singură echipă pentru a realiza obiectivele 
ambițioase ale cetățenilor UE și pentru a-și respecta propriile angajamente. De asemenea, în 
domeniul justiției, nu se poate îndeplini niciun obiectiv dacă lucrăm izolat unii de alții. Este 
necesară o abordare coordonată pentru a consolida încrederea reciprocă între sistemele 
judiciare, pentru a le permite cetățenilor să își exercite drepturile, pentru a stimula încrederea 
consumatorilor și pentru a ne proteja societatea. 
 
De asemenea, sunt profund dedicat respectării principiului transparenței depline. Pentru ca 
cetățenii noștri să fie conștienți de drepturile lor, este de datoria Comisiei să informeze pe 
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deplin Parlamentul European cu privire la activitățile sale. Acest lucru este relevant în special 
pentru portofoliul justiției, care îi plasează pe cetățenii UE în centrul activității sale. Prin 
urmare, salut și susțin pe deplin angajamentul președintei alese de a consolida relațiile 
Comisiei cu Parlamentul European. De asemenea, susțin dreptul de inițiativă al Parlamentului, 
astfel cum a fost descris de președinta aleasă în discursul său în fața acestei camere, cu 
respectarea deplină a principiilor subsidiarității și proporționalității, precum și a principiului 
unei mai bune legiferări. Având în vedere că am fost deputat în parlament, știu care este miza; 
prin urmare, voi colabora strâns cu Parlamentul în fiecare etapă a dezbaterii rezoluțiilor în 
conformitate cu articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
 
Astfel, mă angajez pe deplin, în conformitate cu tratatele, să port un dialog regulat, deschis și 
constructiv cu Parlamentul European în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și de 
negociere, inclusiv în cadrul negocierilor internaționale, pe parcursul următorilor cinci ani, 
încă din prima zi. Nu voi ezita să particip la reuniunile parlamentare, la discuțiile din cadrul 
trilogului și la sesiunile plenare. Mă voi angaja personal în discuții bilaterale cu toți deputații 
relevanți în Parlamentul European. De asemenea, intenționez să mențin un flux regulat și 
direct de informații cu președinții Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(LIBE), Comisiei pentru afaceri juridice (JURI) și Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (IMCO).  
 
În plus, în multe dintre domeniile care se află în responsabilitatea mea directă, Parlamentul 
European și Consiliul sunt colegiuitori. Respectarea deplină a unei cooperări 
interinstituționale loiale este esențială, dacă nu vitală, pentru realizarea agendei în domeniul 
justiției. Acesta este motivul pentru care voi aplica integral, în domeniile mele de 
responsabilitate, acordul-cadru și Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. 
Parlamentul European ar trebui să aibă în continuare o poziție egală cu cea a Consiliului cu 
privire la toate inițiativele juridice și politice care intră în sfera mea de competență. 
 
În cele din urmă, doresc ca relațiile mele și ale cabinetului meu cu serviciile relevante ale 
Comisiei să se bazeze pe încredere, transparență și asistență reciprocă. În calitate de membru 
al Comisiei voi fi personal răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 
acțiunile serviciilor din subordinea mea, în special ale Direcției Generale Justiție și Protecția 
Consumatorilor și ale Serviciului de Audit Intern din cadrul Comisiei. 
 

Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri juridice 

3.  În scrisoarea dumneavoastră de misiune, vi se încredințează sarcina de a contribui la 
elaborarea legislației despre tratamentul coordonat al implicațiilor umane și etice ale 
inteligenței artificiale (IA). După cum știți, președinta aleasă a Comisiei și-a luat 
angajamentul de a prezenta în primele 100 de zile ale mandatului său o astfel de 
legislație, pe care Comisia pentru afaceri juridice o sprijină cu fermitate. Care sunt 
principalele principii călăuzitoare pe care veți fundamenta această legislație, cum 
vedeți reconcilierea aspectelor etice și de reglementare cu necesitatea de a sprijini 
dezvoltarea IA și a altor noi tehnologii (cum ar fi dispozitivele autonome (robotica) și 
tehnologiile care copiază trăsăturile umane) și ce inițiative legislative specifice care să 
treacă testul timpului doriți să propuneți pentru a institui un regim de răspundere 
civilă pentru IA, a clarifica cine răspunde pentru riscurile pe care le prezintă IA din 
etapa de dezvoltare până la introducerea pe piață a produselor și serviciilor și deci 
pentru a sprijini dezvoltarea sa viitoare?  
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Inteligența artificială este esențială pentru secolul nostru. Aceasta poate aduce beneficii 
majore societății și economiei noastre, însă prezintă și riscuri. Din acest motiv este important 
să existe o abordare europeană coordonată cu privire la IA. Trebuie să elaborăm politici care 
să protejeze persoanele – o abordare centrată pe oameni care, în același timp, să permită 
Europei să fie competitivă în domeniul IA. Aplicațiile de IA trebuie să respecte drepturile 
fundamentale. Datele cu caracter personal sunt protejate deja prin Regulamentul general 
privind protecția datelor. Acum este esențial să se contureze un cadru pentru a aborda 
eventualele provocări cu care se pot confrunta demnitatea umană, nediscriminarea, egalitatea, 
libertatea de exprimare și alte drepturi fundamentale. Acesta este motivul pentru care voi 
contribui activ la pregătirea legislației în scopul unei abordări coordonate privind dimensiunea 
umană și etică a inteligenței artificiale. Voi colabora strâns în această chestiune cu comisarul 
pentru piața internă, sub coordonarea vicepreședintelui executiv pentru o Europă pregătită 
pentru era digitală.  

Reglementarea și dezvoltarea IA trebuie să meargă mână în mână. Dezvoltarea IA pe baza 
valorilor europene comune poate reprezenta un avantaj competitiv, întrucât încrederea este un 
factor foarte important pentru adoptarea dezvoltării și utilizării de noi tehnologii. Interesele de 
afaceri și drepturile fundamentale converg în ceea ce privește crearea unor modele de afaceri 
durabile în domeniul IA. Avem nevoie de modalitățile adecvate în materie de inovare.  
Sunt în favoarea unei abordări care să promoveze introducerea IA prin asigurarea securității 
juridice și a stabilității investițiilor și care, în același timp, să conducă la acceptarea de către 
societate și să favorizeze încrederea în IA.  

 
 
4.  Agenda strategică pentru perioada 2019-2024, adoptată de Consiliul European în 

iunie 2019, a subliniat rolul UE ca forță motrice a multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme la nivel mondial, care asigură deschidere, echitate și 
reformele necesare, sprijinind totodată ONU și organizațiile multilaterale cheie. Cum 
intenționați să promovați cooperarea internațională multilaterală funcțională în 
dreptul comercial și civil și ce alte acțiuni sunt preconizate pentru a asigura accesul 
egal la justiție pentru toți și a promova statul de drept? Întrucât unele companii 
europene și unele companii străine prezente pe piața UE pot fi implicate în încălcări 
ale legislației de mediu sau sociale, încălcări ale drepturilor omului și afaceri de 
corupție în interiorul și în afara Europei și luând ca exemplu cadrul de raportare 
prevăzut de Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, 
cum veți acționa în completarea revizuirii Directivei UE din 2014 privind prezentarea 
de informații nefinanciare? 

Multilateralismul a fost întotdeauna unul dintre principiile directoare ale Europei. Cooperarea 
cu țările terțe și cu organizațiile internaționale este un element implicit al politicii externe a 
UE, care se aplică, de asemenea, politicii UE în domeniul justiției.  

Un bun exemplu de cooperare internațională multilaterală eficace este Convenția de la Haga 
privind hotărârile, care a fost adoptată recent și care stabilește un sistem global cuprinzător 
pentru recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate de 
instanțele străine. Voi propune ratificarea convenției de către UE. Aceasta va oferi un acces 
mai bun la justiție atât cetățenilor noștri, cât și întreprinderilor noastre și va facilita comerțul 
și investițiile. Voi continua, de asemenea, eforturile de încurajare a aderării țărilor terțe la 
convențiile existente în materie de justiție civilă, cum ar fi Convențiile de la Haga privind 
răpirea internațională de copii și protecția copiilor.  
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Doresc să mă asigur că politicile aflate în responsabilitatea mea contribuie cât de mult posibil 
la agenda actualei Comisii privind durabilitatea și la obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU. Legislația în materie de drept al societăților comerciale, modificările aduse guvernanței 
corporative sau promovarea modelelor de consum ecologic pot contribui toate la acest 
obiectiv prioritar.  
 
În ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor și respectarea principiilor de 
mediu, sociale și de guvernanță (ESG), va fi important ca întreprinderile să fie încurajate să 
aplice orientările și principiile internaționale existente. Este la fel de important să se asigure 
punerea în aplicare și asigurarea respectării pe deplin a legislației UE existente în acest 
domeniu, cum ar fi Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare din 2014, 
Regulamentul privind lemnul din 2013 și Regulamentul privind minereurile din zone de 
conflict din 2017. Serviciile Comisiei finalizează în prezent o evaluare cu privire la măsura în 
care aceste norme de raportare răspund așteptărilor din ce în ce mai mari ale investitorilor, ale 
societății civile și ale altor părți interesate. Voi sprijini comisarii care sunt responsabili de 
aceste directive în activitatea de asigurare a punerii lor depline în aplicare. 
 
Unele state membre au impus întreprinderilor și consiliilor de administrație ale acestora să 
integreze în obligațiile de raportare factori de mediu, sociali și umani legați de operațiunile lor 
și de luarea deciziilor. În ceea ce privește orice inițiative legislative suplimentare privind 
practicile comerciale responsabile sau „obligația de diligență”, voi evalua mai întâi cu atenție 
efectul și impactul concrete, caracterul proporțional al oricărei măsuri și efectul posibil asupra 
condițiilor de concurență echitabile pentru industriile noastre. Aceste idei merită însă o 
explorare mai aprofundată la nivelul UE. 
 
În ceea ce privește accesul la justiție și măsurile reparatorii acordate victimelor, UE dispune 
de măsuri în materie de justiție civilă și comercială pentru a asigura accesul victimelor la 
justiție ca, de exemplu, cele prevăzute în Regulamentul Bruxelles I privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. În anumite 
circumstanțe, de aceste măsuri pot beneficia și victimele abuzurilor corporative din țări terțe. 
 
 
5.  Ca apărătoare a tratatelor, Comisia are obligația să monitorizeze și să evalueze 

temeinic dacă statele membre și toate instituțiile și organismele UE pun în aplicare 
corect dreptul Uniunii și dacă respectă principiile și obiectivele consacrate în tratate. 
În plus, trebuie să își respecte angajamentul de a ajuta activ statele membre să 
transpună și să pună în aplicare dreptul Uniunii. Numărul mare de proceduri în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor din 2016 arată că aplicarea corectă și în 
termenele convenite a legislației UE în statele membre rămâne o problemă 
nerezolvată care trebuie tratată cu prioritate. Transpunerea, punerea în aplicare și 
impunerea deficitară a dreptului Uniunii nu le permite cetățenilor noștri să 
beneficieze pe deplin de drepturile lor și nu lasă societățile comerciale să beneficieze 
de condiții de concurență echitabile. Cum aveți de gând să tratați această provocare 
pentru a asigura transpunerea, punerea în aplicare și respectarea legislației Uniunii 
în statele membre la timp și în mod corect, inclusiv în ideea de a consolida statul de 
drept și cultura juridică în întreaga Uniune și cum vă propuneți să implicați mai bine 
Parlamentul în acest proces? 

 
Numai o aplicare coerentă și o asigurare eficace a respectării legislației UE vor garanta faptul 
că europenii se pot bucura cu adevărat de drepturile lor, iar întreprinderile se pot baza pe 
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condiții echitabile create de legislația UE. În domeniul justiției, asigurarea respectării 
legislației are o relevanță directă pentru cetățeni. Aceasta include domenii precum statul de 
drept, drepturile fundamentale, drepturile cetățenilor, protecția datelor, cooperarea judiciară în 
materie penală și civilă și protecția consumatorilor. Aplicarea eficace a legislației UE în 
domeniul justiției este, de asemenea, un aspect esențial al statului de drept, care necesită o 
bună funcționare a autorităților naționale de aplicare a legii și a sistemelor de justiție. Sunt 
necesare eforturi combinate din partea statelor membre și a Comisiei, iar măsurile bine 
direcționate ale Comisiei de asigurare a respectării legislației au condus deja la progrese în 
acest domeniu.  
 
Președinta aleasă Ursula von der Leyen mi-a solicitat să mă concentrez asupra aplicării și 
asigurării respectării legislației UE în domeniul justiției. Aplicarea și asigurarea respectării 
legislației UE reprezintă, într-adevăr, o prioritate pentru noua Comisie. Comisia și statele 
membre au o responsabilitate comună de a garanta că legislația UE este pusă în aplicare în 
mod corect și că se asigură respectarea acesteia în mod corespunzător. În calitate de gardian al 
tratatelor, Comisia are un rol deosebit în ceea ce privește oferirea de sprijin și de orientări 
statelor membre cu privire la punerea în aplicare și urmărirea cazurilor de încălcare a 
legislației UE. Obiectivul politicii Comisiei privind neîndeplinirea obligațiilor este de a 
asigura o conformare mai rapidă atunci când este necesar, pentru a facilita îndeplinirea 
priorităților sale de politică. 
 
În cazul în care voi fi confirmat în calitate de comisar, mă voi asigura că direcția mea generală 
sprijină statele membre cu privire la punerea în aplicare a legislației UE și că este disponibilă 
să ofere orientări în permanență. Acesta este un proces continuu, bazat pe o cooperare loială 
între statele membre și Comisie. Eforturile pe care le vom depune vor include sprijinirea 
autorităților naționale de aplicare a legii care pun în aplicare legislația UE, inclusiv pentru a se 
asigura că acestea dispun de independența și de capacitatea necesare pentru a-și îndeplini 
rolul. Totuși, în cazul în care, în pofida sprijinului acordat de Comisie, statele membre nu se 
conformează legislației UE în timp util, voi propune să se recurgă la proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru a asigura punerea în aplicare a legislației UE care intră în 
sfera mea de competență. 
 
Voi promova cooperarea între profesioniștii din domeniul justiției, cum ar fi judecătorii și 
procurorii, precum și formarea și finanțarea lor adecvată, deoarece aceștia sunt principalii 
actori în asigurarea aplicării coerente a legislației UE. 
 
Voi conduce activitatea Comisiei pentru a asigura respectarea statului de drept în întreaga 
Uniune, în coordonare cu vicepreședintele pentru valori și transparență. Trebuie să 
consolidăm cultura statului de drept în rândul publicului larg. De asemenea, trebuie să 
promovăm o mai bună cunoaștere a cerințelor legislației UE și a standardelor europene 
referitoare la statul de drept. Voi utiliza pe deplin posibilitățile de finanțare pentru a permite 
părților interesate – inclusiv societății civile – să promoveze statul de drept. Voi da curs, de 
asemenea, ideii de a organiza un eveniment anual privind statul de drept, deschis părților 
interesate și organizațiilor societății civile de la nivel național.  
 
Voi colabora cu Parlamentul într-un mod transparent, într-un spirit de încredere reciprocă și 
cooperare. În acest sens, voi informa în mod regulat Parlamentul cu privire la monitorizarea 
punerii în aplicare a legislației UE în domeniile de care voi răspunde. În special în ceea ce 
privește statul de drept, noul mecanism european cuprinzător privind statul de drept va fi 
esențial pentru a consolida cooperarea interinstituțională în acest domeniu. 
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Întrebări adresate de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
 
6.  Care vor fi principalele priorități ale portofoliului pe care l-ați primit și, în calitate de 

comisar desemnat pentru justiție, cum interacționează, se pune de acord și/sau se 
suprapune portofoliul dumneavoastră cu portofoliile: vicepreședintelui executiv 
pentru o Europă adaptată erei digitale, vicepreședintelui pentru valori și 
transparență, vicepreședintelui pentru protejarea modului de viață european și 
comisarului desemnat pentru afaceri interne? Vă angajați să vă prezentați în fața 
Comisiei LIBE atunci când vi se solicită acest lucru și de cel puțin două ori pe an?1  

 
Prima mea sarcină de bază este de a conduce activitatea Comisiei privind respectarea statului 
de drept și menținerea acestuia în fiecare stat membru. Voi institui noul mecanism european 
cuprinzător privind statul de drept. Voi asigura punerea deplină în aplicare a Regulamentului 
general privind protecția datelor și a Directivei privind protecția datelor cu caracter personal 
în domeniul aplicării dreptului penal și voi încerca să extind poziția de lider a Uniunii 
Europene în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Ar trebui să adoptăm noile 
tehnologii și una dintre prioritățile mele va fi să mă asigur că drepturile fundamentale sunt pe 
deplin protejate în era digitală, inclusiv prin contribuția activă la o abordare coordonată a 
implicațiilor umane și etice ale inteligenței artificiale. În domeniul justiției civile și penale, 
prima mea prioritate va fi facilitarea și îmbunătățirea cooperării judiciare dintre statele 
membre și dezvoltarea spațiului de justiție. Vreau să mă asigur că asigurarea respectării legii 
și respectarea drepturilor fundamentale merg mână în mână, în special în mediul online. Mă 
voi adresa Parlamentului pentru a găsi o cale de urmat cu privire la dosare precum probele 
electronice. Trebuie să consolidăm încrederea între sistemele juridice naționale. Voi apăra 
drepturile cetățenilor, în special libera circulație și drepturile conferite de cetățenia europeană. 
În domeniul protecției consumatorilor, voi conduce activitatea privind protecția 
consumatorilor, în special în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere și cele online.  
 
Portofoliul justiției are o puternică dimensiune externă. Voi încuraja țările terțe să adere la 
convențiile de la Haga privind justiția civilă și dreptul familiei și să le pună în aplicare. Voi 
conduce negocierile cu Statele Unite pe marginea unui posibil acord între UE și SUA privind 
probele electronice, voi încuraja convergența la nivel internațional cu standardele UE privind 
protecția datelor și fluxurile de date și voi impulsiona discuțiile privind asigurarea respectării 
legislației în materie de protecție a consumatorilor, atât cu China, cât și cu Statele Unite. Voi 
continua, de asemenea, să acord prioritate reformelor în domeniul justiției în relațiile cu 
vecinii apropiați ai Uniunii Europene, Balcanii de Vest, Turcia, precum și țările din 
vecinătatea estică și sudică.  
 
Politicile în domeniul justiției sunt prin natura lor strâns legate de multe alte domenii de 
politică. Din acest motiv, este esențial să se asigure o cooperare strânsă între toți profesioniștii 
din cadrul Comisiei și o valorificare optimă a acestora, cu respectarea deplină a principiului 
colegialității. Acesta este motivul pentru care susțin pe deplin abordarea președintei alese de a 
grupa vicepreședinții și comisarii pentru a maximiza capacitatea Comisiei de a-și îndeplini 
prioritățile de politică. De exemplu, în ceea ce privește domeniul statului de drept, mă voi 
baza pe sprijinul și îndrumarea vicepreședintelui pentru valori și transparență. Totodată, voi 
                                                
1Această întrebare ar trebui menținută dacă solicitarea adresată Conferinței președinților de a adăuga o întrebare 
la întrebările generale nu este acceptată. 
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beneficia de sprijinul și îndrumarea vicepreședintelui executiv pentru o Europă adaptată erei 
digitale cu privire la aspecte precum inteligența artificială sau de sprijinul vicepreședintelui 
pentru protejarea modului nostru de viață european cu privire la dosarele legate de uniunea 
securității. Nu în ultimul rând, voi lucra în parteneriat cu colegii mei comisari  
 
și intenționez să lucrez în parteneriat cu Parlamentul European. Mă angajez să mă prezint în 
fața Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne cel puțin de două ori pe an și 
doresc să mă întâlnesc cu comisia de fiecare dată când este necesar. 
 
 
7.  Pentru comisarul pentru justiție, respectarea statului de drept este o responsabilitate 

esențială. Cum intenționați să puneți în aplicare comunicarea recentă a Comisiei pe 
această temă și când să ne așteptăm să fie publicat primul raport anual privind statul 
de drept? Ce veți face pentru ca raportul privind statul de drept să fie complet și ferit 
de presiuni din partea statelor membre vizate cu scopul de a-i dilua conținutul? Pe 
baza mecanismului propus de predecesorii dumneavoastră în acest domeniu, puteți 
garanta, în calitate de comisar responsabil de statul de drept, că „noul mecanism 
european cuprinzător privind statul de drept” pe care îl veți prezenta va fi un 
mecanism interinstituțional cuprinzător, cu caracter obligatoriu, care să acopere 
întregul domeniu de aplicare al articolului 2 din TUE (democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale), bazat pe o monitorizare anuală independentă a experților, 
cum a solicitat Parlamentul European în Rezoluția Parlamentului European din 
25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea 
unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale și 
că acest mecanism constituie baza unor măsuri corective, inclusiv protejarea 
bugetului Uniunii? Sunteți dispus să urmați poziția PE în această chestiune și să vă 
angajați să propuneți noi acte legislative în acest sens? Ce alte acțiuni aveți în vedere 
pentru a consolida statul de drept în UE? Care credeți că ar trebui să fie rolul Uniunii 
Europene în combaterea corupției în statele membre? 

 
După cum se subliniază în orientările politice ale președintei alese, nu trebuie făcut niciun 
compromis în ceea ce privește apărarea valorilor noastre fundamentale. Amenințările la 
adresa statului de drept periclitează temeiurile legale, politice și economice ale funcționării 
Uniunii noastre.  
 
Dacă voi fi confirmat, voi avea sarcina de a asigura respectarea statului de drept în întreaga 
Uniune, iar prioritatea mea imediată va fi aceea de a institui mecanismul european cuprinzător 
privind statul de drept. Mă voi baza pe sprijinul și orientările vicepreședintelui pentru valori și 
transparență și voi colabora strâns cu comisarul responsabil de vecinătate și extindere pentru a 
asigura coerența abordării privind statul de drept pe plan intern și extern.  
 
Noul mecanism privind statul de drept va fi cuprinzător, întrucât respectarea statului de drept 
este o condiție prealabilă pentru democrație și drepturile fundamentale. Aceste valori sunt atât 
de strâns legate între ele încât, prin protejarea statului de drept, Comisia acționează, în același 
timp, pentru protejarea drepturilor fundamentale și a democrației. De exemplu, mecanismul 
va acoperi aspecte legate de pluralismul mass-mediei și de alegeri în cazul în care există o 
legătură cu aplicarea legislației UE.  
 
Consider că ar trebui să adoptăm primul raport anual privind statul de drept în cursul primului 
an de mandat al Comisiei. Acest raport va prezenta o sinteză obiectivă a evoluțiilor 
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semnificative în ceea ce privește statul de drept în toate statele membre și la nivelul UE. 
Monitorizarea va viza toate statele membre, însă, în mod firesc, va aprofunda evoluțiile din 
statele membre în care au fost identificate riscuri deosebite. În timp, este probabil ca fondul și 
arhitectura noului mecanism și ale noii raportări să evolueze. De asemenea, aș dori să îmi 
exprim speranța că raportul va putea servi drept bază pentru o cooperare interinstituțională 
sporită. Pentru a obține rezultate concrete, sprijinul Parlamentului European va fi crucial. 
Consolidarea statului de drept este o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor UE și a 
statelor membre și trebuie să ne unim eforturile în acest sens.  
 
În plus, trebuie să acționăm pentru o mai bună promovare a unei culturi a statului de drept, 
pentru a preveni apariția unor preocupări legate de statul de drept și pentru a reacționa atunci 
când garanțiile statului de drept la nivel național dau greș.  
 
Sub responsabilitatea vicepreședintelui pentru valori și transparență, Comisia va monitoriza 
respectarea de către statele membre a Cartei drepturilor fundamentale a UE și va raporta anual 
cu privire la aplicarea acesteia. Orientările politice ale președintei alese includ un angajament 
față de o serie de măsuri concrete de promovare, protejare și consolidare a democrației 
noastre, inclusiv Planul de acțiune pentru democrația europeană.  
 
Pentru a monitoriza situația din statele membre, Comisia se bazează pe o diversitate de surse 
de expertiză, inclusiv din partea organismelor Consiliului Europei, cu implicarea strânsă a 
statelor membre și a părților interesate. Instituirea unei monitorizări externe efectuate de 
experți independenți ar ridica o serie de probleme din punctul de vedere al legitimității, al 
echilibrului contribuțiilor și al responsabilității pentru rezultate. Expertiza externă nu poate 
înlocui evaluarea realizată chiar de Comisie, în special atunci când concluziile Comisiei ar 
putea sta la baza unor acte care au consecințe juridice și financiare.  
 
În ceea ce privește protecția bugetului Uniunii, prioritatea este adoptarea rapidă de către 
Consiliu și Parlamentul European a regulamentului propus de Comisie privind protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în 
statele membre.  
 
În ceea ce privește corupția, mecanismul european privind statul de drept va examina, de 
asemenea, capacitatea statelor membre de a combate corupția. Viitoarea directivă privind 
protecția avertizorilor de integritate va deveni o componentă importantă a setului de 
instrumente al UE pentru combaterea corupției.  
 
 
8.  Pachetul privind protecția datelor, care constă în Regulamentul general privind 

protecția datelor (RGPD) și în Directiva privind asigurarea respectării legii (DARL), 
este unul dintre cele mai mari succese ale mandatului anterior. Cu toate acestea, 
punerea în aplicare efectivă și asigurarea respectării legii sunt esențiale pentru ca 
Europa să devină un adevărat lider în materie de protecție a vieții private în lume. 
Autoritățile naționale de supraveghere care sunt responsabile cu supravegherea și cu 
aplicarea RGPD și a DARL nu pot să își îndeplinească sarcinile și să își exercite 
prerogativele cu succes, deoarece statele membre nu le asigură resursele financiare, 
tehnice și umane necesare, deși legea prevede în mod explicit această obligație. Ce veți 
face pentru ca autoritățile naționale de supraveghere să își poată îndeplini pe deplin 
sarcinile și veți iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
acelor state membre care nu asigură resursele necesare?  
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Este esențial ca statele membre să își îndeplinească obligația de a furniza resurse adecvate 
autorităților naționale pentru protecția datelor. Acest lucru este indispensabil pentru a asigura 
o aplicare corespunzătoare a normelor UE privind protecția datelor. 
Știu că, datorită noii legislații privind protecția datelor, numeroase autorități pentru protecția 
datelor au primit personal suplimentar și resurse financiare suplimentare. Înțeleg că situația 
privind autoritățile pentru protecția datelor nu este în continuare uniformă. 

Sunt hotărât să acord acestei chestiuni un loc important pe ordinea de zi în dialogul meu cu 
statele membre. În cazul în care normele privind protecția datelor nu sunt puse în aplicare în 
mod eficace de o autoritate națională pentru protecția datelor din cauza lipsei de resurse, sunt 
pregătit să utilizez toate instrumentele aflate la dispoziția mea, inclusiv lansarea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 
Trebuie să continuăm să sprijinim financiar activitățile autorităților naționale pentru protecția 
datelor. Intenționez să continui acest sprijin în 2020.  
Voi încuraja, de asemenea, anchetele comune efectuate de autoritățile pentru protecția datelor, 
ceea ce le permite acestora să își pună în comun resursele și să facă schimb de cunoștințe. 
 
 
9.  În ultimii ani, UE a adoptat, de asemenea, o serie de regulamente menite să 

întărească securitatea în Uniune, care au un impact semnificativ asupra drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, inclusiv asupra protecției datelor cu caracter personal. 
Protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor în contextul măsurilor de ordine 
publică este prevăzută de Directiva privind protecția datelor cu caracter personal, 
care nu este direct aplicabilă. Sunteți de acord că, dacă organele de ordine vor primi 
mai multe competențe la nivelul UE, dreptul fundamental al protecției datelor ar 
trebui, de asemenea, să aibă prioritate egală și veți propune un regulament care să 
înlocuiască directiva, astfel încât protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor 
în contextul asigurării respectării legii să fie obligatorie și să se aplice direct în toate 
statele membre? 

 
Respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a normelor privind protecția datelor, este un 
element esențial pentru asigurarea durabilității și a legitimității politicilor în materie de 
asigurare a respectării legii.  

Directiva privind protecția datelor cu caracter personal în domeniul aplicării dreptului penal 
constituie un progres semnificativ în comparație cu legislația anterioară. Protecția datelor cu 
caracter personal în domeniul asigurării respectării legii se aplică în prezent în întreaga 
Uniune Europeană.  

Cred că ar trebui să ne concentrăm mai întâi asupra asigurării aplicării efective a directivei și 
a respectării acesteia. Prin urmare, voi verifica atent transpunerea deplină a directivei de către 
statele membre.  
Ar trebui să acordăm timp noii legislații pentru a-și demonstra rezultatele. Revizuirea 
legislației va reprezenta ocazia de a face un bilanț și de a examina aplicarea practică și 
funcționarea directivei. În acest context, ar trebui să luăm în considerare oportunitatea de a 
pregăti un nou instrument juridic pentru a consolida și mai mult dreptul fundamental la 
protecția datelor. 
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10. Care vor fi primele două priorități pe care le aveți în vedere în cooperarea judiciară 
în materie penală și protecția datelor? Cum doriți să intensificați și să facilitați 
cooperarea judiciară între statele membre? Ce veți face pentru a accelera punerea în 
aplicare a instrumentelor de drept penal ale UE, în special a directivelor privind 
garanțiile procedurale? Ce credeți că trebuie făcut pentru ca Eurojust sau EPPO să 
își lărgească sfera de activitate și prerogativele și să se coordoneze mai bine între ele? 
Veți prezenta o propunere de revizuire a mandatului european de arestare?1 

 
 
Prioritățile mele în acest domeniu vor fi îmbunătățirea cooperării judiciare între autoritățile 
Uniunii Europene și cu țările terțe. Vreau să mă asigur că cei implicați în procedurile penale, 
atât pârâții, cât și victimele, beneficiază de protecția drepturilor lor procedurale în întreaga 
Uniune. Voi depune eforturi, de asemenea, pentru a asigura faptul că Eurojust și Parchetul 
European (EPPO) sunt în măsură să lucreze eficient și dispun de resurse adecvate. 
      
În ceea ce privește cooperarea judiciară, este important să se consolideze încrederea între 
statele noastre membre și să se continue crearea unui spațiu european de justiție. Voi 
consolida respectarea de către sistemele de justiție a principiilor noastre fundamentale, cum ar 
fi independența, transparența și eficiența, prin gama de instrumente pe care le avem la 
dispoziție, precum formarea judiciară la nivelul UE, tabloul de bord privind sistemele de 
justiție și recomandările emise în cadrul semestrului european. Voi acorda o atenție deosebită 
independenței judecătorilor și a autorităților judiciare care trebuie să se bazeze unele pe altele 
în urmăririle penale transfrontaliere sau în executarea hotărârilor. Voi examina, de asemenea, 
modul în care condițiile de detenție din Uniune ar putea fi îmbunătățite și voi analiza ideea 
stabilirii unor standarde minime pentru arestarea preventivă, pentru a consolida încrederea. 
 
Sunt ferm convins că legislația europeană servește cetățenilor numai dacă este pusă în aplicare 
în mod corespunzător. Voi utiliza toate mijloacele posibile pentru a mă asigura că practicienii 
pot folosi instrumentele noastre, inclusiv instrumentele juridice neobligatorii (orientările) și 
formarea judiciară. Voi monitoriza îndeaproape punerea în aplicare de către statele membre a 
instrumentelor de drept penal, în special a directivelor privind drepturile procedurale și 
drepturile victimelor. În cazul în care este necesar, nu voi ezita să pun în aplicare legislația 
UE, inclusiv prin intermediul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.  
  
În ceea ce privește agențiile noastre de justiție penală, obiectivul meu este de a le sprijini și de 
a dezvolta în continuare capacitățile acestora în conformitate cu mandatele lor. În ceea ce 
privește Eurojust, mă voi asigura că noul Regulament privind Eurojust este pus în aplicare pe 
deplin și în mod corect începând cu 12 decembrie 2019, voi prezenta recomandări Consiliului 
în vederea deschiderii de negocieri cu o serie de țări terțe și voi continua să ofer sprijin 
proiectului privind justiția penală digitală pentru a permite Eurojust să țină pasul cu evoluțiile 
din era digitală.  
 
În ceea ce privește Parchetul European, intenționez să mă asigur că acesta va fi în măsură să 
își preia funcțiile până la sfârșitul anului viitor. Sunt încântat de faptul că se înregistrează 
progrese în ceea ce privește numirea procurorului-șef european. În orientările politice se 
solicită ca EPPO să fie în măsură să ancheteze și să urmărească în justiție persoanele 

                                                
1Această întrebare nu-și va mai avea rostul dacă Conferința președinților nu acceptă cererea de a adăuga o 
întrebare la întrebările generale. 
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suspectate de terorism transfrontalier, iar acesta va fi unul dintre aspectele prevăzute pentru 
mandatul meu.  
 
Mandatul european de arestare este un instrument esențial de justiție penală în cadrul Uniunii. 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a demonstrat că decizia-cadru poate fi interpretată într-
un mod care protejează drepturile fundamentale. Un sistem privind mandatul european de 
arestare care să funcționeze cu succes depinde în totalitate de cooperarea eficace dintre statele 
membre. În prezent, Comisia efectuează o evaluare a conformității tuturor legislațiilor 
naționale care transpun decizia-cadru și, prin urmare, va analiza dacă este necesară o acțiune 
în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În funcție de această evaluare a conformității, voi lua 
în considerare, de asemenea, în mod serios, oportunitatea prezentării unei propuneri de 
revizuire a mandatului european de arestare. 
 


