
 

1 
 

RO 

 

RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL 

ADRESAT DE PARLAMENTUL EUROPEAN COMISAREI DESEMNATE 

Vĕra JOUROVÁ 

Vicepreședintă desemnată pentru valori și transparență 

 

1.  Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și a promova interesul general european, îndeosebi 

în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? 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? 

În rolul meu actual, acela de comisară pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, am 

depus eforturi continue pentru a consolida spațiul european al justiției și al drepturilor 

fundamentale, de exemplu prin asigurarea instituirii Parchetului European, adoptarea 

Regulamentului general privind protecția datelor și a Directivei privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată. Am coordonat activitatea Comisiei privind combaterea rasismului, 

xenofobiei și antisemitismului, protecția drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, 

transgen și intersexuale (LGBTI) și incluziunea romilor. Am depus eforturi pentru a proteja 

drepturile cetățenilor europeni, inclusiv prin măsuri de asigurare a unor alegeri europene 

libere și corecte.  

Atât în rolul meu actual de comisară, cât și în rolul meu anterior de ministru al dezvoltării 

regionale în Cehia, am demonstrat un simț profund al obligației de a întreprinde acțiuni 

concrete pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Timp de mulți ani, am fost o susținătoare 

ferventă a integrării europene și am militat ferm pentru aderarea Cehiei la Uniunea Europeană 

în 2004. Cred cu tărie că cei 15 ani de apartenență UE au adus beneficii semnificative atât 

Republici Cehe, cât și Uniunii Europene în ansamblu.  

Sunt onorată să fiu desemnată vicepreședintă responsabilă pentru valori și transparență și 

intenționez să îmi valorific experiența actuală în calitate de comisar pentru justiție, 

consumatori și egalitate de gen. În conformitate cu orientările politice ale președintei alese 

von der Leyen, obiectivul meu va fi acela de a face Uniunea Europeană mai democratică, mai 

transparentă și mai rezilientă împotriva noilor amenințări la adresa societăților sale 

democratice și a drepturilor fundamentale ale persoanelor. Mai presus de toate, voi fi o 

apărătoare fermă a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, inclusiv a statului de drept. 
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Portofoliul meu referitor la valori și transparență își propune să valorifice învățămintele din 

provocările recente, consolidând Uniunea Europeană și apropiind-o de cetățenii săi și apărând 

valorile Europei. Puternica prezență la urne cu ocazia alegerilor europene din 2019 

demonstrează interesul reînnoit și pasiunea cetățenilor pentru Uniunea Europeană. Nu trebuie 

să le dezamăgim speranțele.  

În poziția mea actuală de comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, am acordat 

prioritate drepturilor femeilor și egalității de gen cu toate dimensiunile acestora: emanciparea 

economică, egalitate salarială, rolul femeilor în procesul decizional politic, combaterea 

violenței bazate pe gen și promovarea egalității de gen pe plan internațional. Voi continua să 

susțin aceste eforturi ca vicepreședintă pentru valori și transparență, deoarece egalitatea dintre 

femei și bărbați este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii consacrate la articolul 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolul 23 din Carta drepturilor 

fundamentale. Integrarea perspectivei de gen înseamnă acordarea unei atenții deosebite 

impactului pe care îl poate avea orice inițiativă asupra rolului femeilor în economie și în 

societate în sens larg. Sunt hotărâtă să susțin această abordare în cadrul colegiului și voi 

colabora îndeaproape cu comisarul pentru egalitate.  

Cred cu pasiune în importanța creării unui climat de încredere între instituțiile noastre 

democratice. Încrederea publică în activitatea Comisiei Europene poate fi asigurată doar dacă 

aceasta este complet independentă și neafectată de influențe externe. Acord o importanță 

profundă angajamentului solemn asumat în temeiul articolului 245 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În poziția mea actuală de comisar pentru justiție, 

consumatori și egalitate de gen, am demonstrat o independență deplină și am acționat în 

interesul european. Pot asigura Parlamentul European că am evitat cu scrupulozitate orice 

legături cu activități economice care ar duce la conflicte de interese și că mi-am îndeplinit cu 

bună credință obligațiile privind completarea declarației de interese. Aceasta va fi actualizată 

dacă vor apărea modificări. Voi respecta pe deplin Codul de conduită al comisarilor și 

obligațiile prevăzute în tratat privind independența, transparența, imparțialitatea și 

disponibilitatea, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din TUE și la 

articolul 245 din TFUE, precum și obligația de păstrare a secretului profesional în temeiul 

articolului 339 din TFUE. Mă angajez să nu solicit și să nu accept instrucțiuni din partea 

niciunui guvern și a niciunui alt organism și să mă abțin de la orice act incompatibil cu natura 

atribuțiilor mele, cum ar fi exercitarea unei alte activități profesionale.  

 

2.  Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice sunteți 

pregătită 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 dispusă să oferiți aceleași informații și documente 

Parlamentului și Consiliului? 

Îmi voi asuma pe deplin responsabilitatea politică pentru activitățile din domeniul meu de 

competență, așa cum figurează în scrisoarea mea de misiune. Cred cu tărie în procesul 

decizional colegial și voi colabora îndeaproape cu colegii mei pentru a îndeplini 
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angajamentele asumate de președinta aleasă von der Leyen în orientările sale politice 

prezentate Parlamentului European. În special, voi lucra în strânsă colaborare cu 

vicepreședinții desemnați Šefčovič și Šuica în cadrul Grupului privind „Un nou elan pentru 

democrația europeană”, pe care îmi revine sarcina să îl prezidez. De asemenea, voi colabora 

îndeaproape cu comisarul desemnat Reynders cu privire la activitatea esențială referitoare la 

statul de drept, care va prezenta o importanță deosebită. Dat fiind responsabilitatea mea 

orizontală cu privire la Carta drepturilor fundamentale, voi colabora cu toți colegii pentru a 

asigura în comun că drepturile fundamentale sunt respectate în toate domeniile de politică, 

inclusiv transformarea digitală, migrația și securitatea.  

Cooperarea cu Parlamentul European este extrem de importantă pentru mine. Sunt pe deplin 

hotărâtă să răspund în fața Parlamentului European și să permit acestuia să își exercite 

controlul democratic în cel mai înalt grad posibil, astfel cum este definit în Acordul-cadru 

privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie. În poziția mea actuală de comisar 

pentru justiție, protecția consumatorilor și egalitate de gen, am participat periodic la dialoguri 

cu comisiile ECON, FEMM, IMCO, JURI și LIBE, precum și la audierile comisiilor 

temporare, cum ar fi PANA și TAXE3, într-un spirit de deschidere și respect. Am dat curs 

mai multor solicitări de inițiative legislative din partea Parlamentului, îndeosebi privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată și privind protecția denunțătorilor. Aștept cu 

interes să am un rol activ alături de Parlamentul European în cadrul Conferinței privind 

viitorul Europei. 

În calitate de vicepreședintă responsabilă de transparență, voi colabora strâns cu Parlamentul 

și cu Consiliul pentru a asigura o mai mare transparență a întregului proces legislativ. Mai 

mult, mă angajez să fac publice toate contactele și reuniunile pe care le voi avea cu organizații 

profesionale sau cu persoane care desfășoară o activitate independentă referitoare la orice 

chestiune legată de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE. 

Dacă voi fi confirmată în funcția de vicepreședintă, mă angajez cu hotărâre să am dialoguri și 

schimburi periodice. Orientările politice și scrisorile de misiune ale președintei alese von der 

Leyen subliniază intenția de a consolida relația specială dintre Parlamentul European și 

Comisie.  

Mă voi asigura că cele două componente ale autorității legislative vor beneficia de un 

tratament egal, atât în materie de răspundere, cât și de transmitere a informațiilor. Mă voi 

implica personal în negocieri și voi fi disponibilă pentru Parlamentul European și comisiile 

sale relevante ori de câte ori va fi posibil.  

 

Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri constituționale: 

 

3. Legea electorală 

 

Fără a aduce atingere discuțiilor care ar putea avea loc în cadrul conferinței privind 

viitorul Europei, care sunt măsurile și inițiativele pe care le considerați necesare pentru 

a crește dimensiunea europeană a alegerilor europene și sensibilizarea cetățenilor cu 

privire la importanța acestora? Cum credeți că ar putea contribui Comisia la 

finalizarea procesului de ratificare a legii electorale de către statele membre? Care este 

poziția dumneavoastră cu privire la introducerea unei circumscripții electorale 

transnaționale, în care ar putea concura listele transnaționale conduse de candidații cap 

de listă? Considerați că aceasta este compatibilă cu principiul proporționalității 
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degresive? În plus, nu ar implica o revizuire paralelă și simultană a regulilor privind 

votul în Consiliu? Care sunt intențiile dumneavoastră în ceea ce privește lupta 

împotriva ingerințelor străine în alegerile naționale și europene? Ce măsuri de 

reglementare intenționați să luați? Cum vedeți rolul grupului operativ Stratcom în 

viitor?  

 

Fără a aduce atingere discuțiilor care ar putea avea loc în cadrul conferinței privind 

viitorul Europei, care sunt măsurile și inițiativele pe care le considerați necesare pentru 

a crește dimensiunea europeană a alegerilor europene și sensibilizarea cetățenilor cu 

privire la importanța acestora? 

 

Puternica prezență la urne cu ocazia alegerilor europene din 2019 demonstrează interesul 

reînnoit și angajamentul cetățenilor față de Uniunea Europeană. Acest lucru ne oferă atât 

oportunitatea, cât și responsabilitatea de a profita de impulsul creat și de a depune eforturi în 

vederea creării unei Europe cu care cetățenii se pot identifica mai bine. Democrația europeană 

se află uneori prea departe de cetățeni. Trebuie să abordăm acest aspect și să ne asigurăm că 

cetățenii au sentimentul că pot influența lucrurile la nivel european. În acest context, în primul 

și în primul rând, cetățenii trebuie să își poată exercita pe deplin drepturile politice și să aibă 

încredere că vocea lor contează. De aceea este nevoie să consolidăm transparența, să 

îmbunătățim modul în care instituțiile UE comunică cu cetățenii, să creștem reziliența în fața 

amenințărilor la adresa democrației și să abordăm aspectele instituționale. 

 

Așa cum s-a subliniat în orientările politice, acest lucru impune îmbunătățirea procedurii 

candidaților cap de listă și abordarea listelor transnaționale la alegerile europene ca un 

instrument complementar al democrației europene.  

 

Aș dori să mă concentrez asupra unor măsuri concrete pentru a facilita și a moderniza 

participarea politică. Accesul la vot este indispensabil pentru o participare activă a cetățenilor 

și pentru incluziunea socială și voi analiza modul în care acest lucru poate fi îmbunătățit. 

Europa trebuie să fie acolo unde se află alegătorii, adică din ce în ce mai mult online. Ar 

trebui să ne pregătim deja pentru alegerile din 2024 în sensul de a răspunde nevoilor societății 

noastre în continuă schimbare, aspirațiilor tinerilor și ale celor care sunt victime ale 

excluziunii sociale, precum și oportunităților și riscurilor pe care le prezintă tehnologiile 

digitale. 

 

Voi propune măsuri de aprofundare a dimensiunii europene a alegerilor parlamentare 

europene și de sensibilizare a cetățenilor cu privire la importanța acestora, valorificând 

experiența din recomandările anterioare și învățămintele în urma alegerilor din 2014 și 2019. 

Voi sprijini consolidarea transparenței și a responsabilității în peisajul politic european. Ar 

trebui să colaborăm pentru a consolida legătura dintre partidele politice naționale și partidele 

politice europene și pentru a o face mai vizibilă pentru cetățeni în timpul campaniei. Voi 

analiza modul în care putem ajuta mai mult cetățenii europeni care se confruntă cu obstacole 

în exercitarea drepturilor lor de vot, precum și alte măsuri de încurajare a participării 

cetățenilor. Voi sprijini o reflectare cuprinzătoare, echilibrată și imparțială în mass-media, 

inclusiv prin transmiterea unor dezbateri între candidați, care să fie accesibile în toate statele 

membre. 

 

Pluralismul mass-mediei este un pilon esențial al sistemului nostru democratic european. Voi 

recurge la Instrumentul de monitorizare a pluralismului mass-mediei pentru a identifica 
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riscurile la adresa pluralismului în sectorul mass-media și voi propune proiecte 

transfrontaliere pentru a sprijini jurnalismul independent și diversificat.  

 

Mă voi asigura că valorificăm la maximum programele de finanțare pentru a spori gradul de 

conștientizare cu privire la cetățenia europeană și la drepturile pe care aceasta le conferă. 

Viitorul Raport privind cetățenia UE, care urmează să fie publicat în 2020, ar trebui să se 

axeze în mod special pe cultivarea și dezvoltarea drepturilor electorale ale cetățenilor. 

Cetățenii UE au, de asemenea, dreptul de a candida în țara lor de reședință, indiferent de 

cetățenie, și voi sprijini exercitarea acestui drept. 

 

Voi colabora strâns cu Parlamentul, cu statele membre și cu partidele politice europene pentru 

a promova un veritabil spațiu democratic european. Voi valorifica datele compilate de 

Parlament în evaluarea alegerilor, precum și feedbackul bogat din partea statelor membre și a 

partidelor politice cu privire la desfășurarea alegerilor europene.  

 

Cum credeți că ar putea contribui Comisia la finalizarea procesului de ratificare a legii 

electorale de către statele membre? 

 

Sunt conștientă de faptul că patru state membre încă nu au aprobat reforma legii electorale 

convenită anul trecut. Este important să se finalizeze acest proces ca o bază pentru 

continuarea reformelor înainte de alegerile din 2024. Deși Comisia nu are un rol oficial în 

acest proces, voi angaja un dialog cu aceste patru state membre pentru a avansa procesul și a 

explica noile modificări și valoarea adăugată pe care acestea o aduc. Comisia ar trebui să 

sprijine în continuare eforturile statelor membre în acest domeniu, inclusiv în cadrul recent 

înființatei Rețele europene de cooperare privind alegerile. 

 

Care este poziția dumneavoastră cu privire la introducerea unei circumscripții 

electorale transnaționale, în care ar putea concura listele transnaționale conduse de 

candidații cap de listă? Considerați că aceasta este compatibilă cu principiul 

proporționalității degresive? În plus, nu ar implica o revizuire paralelă și simultană a 

regulilor privind votul în Consiliu?  

 

Așa cum s-a confirmat în orientările politice ale președintei alese, experiența alegerilor 

europene din 2019 demonstrează în mod clar necesitatea de a revizui modul în care numim și 

alegem liderii instituțiilor europene. În acest context și ca un instrument complementar al 

democrației europene, ar trebui să valorificăm experiența câștigată din aplicarea procedurii 

candidaților cap de listă și să discutăm chestiunea listelor transnaționale în cadrul alegerilor 

europene. Astfel de liste ar putea consolida dimensiunea europeană a alegerilor, deoarece 

lear oferi cetățenilor din diferite state membre posibilitatea de a vota pentru aceiași candidați 

la scară europeană. În același timp, dacă s-ar crea o circumscripție electorală transnațională, ar 

fi important să se asigure că parlamentarii ar fi în măsură să îi reprezinte pe alegătorii care 

iau votat și să comunice îndeaproape cu ei, atât din considerente de răspundere, cât și ca să 

fie în măsură să îi asculte și să transmită mai departe preocupările exprimate de aceștia. 

 

Conferința privind viitorul Europei va oferi oportunitatea de a conveni asupra căii corecte de 

urmat. Propunerile concrete cu privire la aspecte precum listele transnaționale ar trebui să fie 

prezentate înainte de vara anului 2020, astfel încât acestea să poată fi puse în aplicare în timp 

util pentru alegerile din 2024. Voi reprezenta Comisia cu privire la acest subiect în cadrul 

conferinței și voi avea un rol activ în intermedierea discuțiilor dintre Parlamentul European și 

Consiliu referitoare la îmbunătățirea procedurii candidaților cap de listă și la problematica 
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listelor transnaționale. Comisia poate să își aducă propria contribuție în ceea ce privește 

opțiunile pentru a se asigura că listele transnaționale sunt fezabile în practică și că pot oferi 

valoare adăugată.  

 

Comisia va pune în practică propunerile conferinței acolo unde are competența de a acționa și 

va susține Parlamentul în modificarea legii electorale europene. Mă angajez cu fermitate să 

colaborez îndeaproape cu toți actorii relevanți pe tot parcursul acestui proces, îndeosebi cu 

Comisia pentru afaceri constituționale și cu orice alt organism competent din Parlamentul 

European, cu Consiliul Afaceri Generale, cu parlamentele naționale și, nu în ultimul rând, cu 

liderii partidelor politice. 

 

Cred că în funcție de modul concret în care vor fi concepute, listele transnaționale nu sunt, în 

sine, incompatibile cu principiul proporționalității degresive. Dacă se ajunge la un acord cu 

privire la listele transnaționale, cele două sisteme diferite ar putea continua să funcționeze în 

paralel. 

 

Prin urmare, cred că nu este nici necesar, nici de dorit să se stabilească o legătură cu regulile 

de vot în cadrul Consiliului. 

 

Care sunt intențiile dumneavoastră în ceea ce privește lupta împotriva ingerințelor 

străine în alegerile naționale și europene? Ce măsuri de reglementare intenționați să 

luați? Cum vedeți rolul grupului operativ Stratcom în viitor? 

 

Orientările politice au subliniat că trebuie să acționăm împotriva riscului de interferențe 

externe din partea celor care doresc să divizeze și să destabilizeze Uniunea. În cursa pentru 

recentele alegeri pentru Parlamentul European, am reușit, împreună cu deputații din 

Parlamentul European și cu statele membre, să creștem gradul de conștientizare cu privire la 

amenințări și am ajuns la un consens în sensul că nu există alegeri care să nu cunoască riscul 

unei eventuale interferențe și că acest lucru trebuie abordat.  

 

Aceasta este, însă, o amenințare complexă, iar țintele sunt în continuă evoluție. Există, de 

exemplu, o evoluție în sensul că actorii externi folosesc din ce în ce mai des intermediari 

naționali. Această interferență și manipulare locale nu trebuie ignorate.  

 

Avem nevoie de un efort holistic și permanent pentru a consolida reziliența democrațiilor 

noastre în mod sistemic prin combaterea dezinformării, printr-un răspuns adaptat la 

amenințările aflate în continuă evoluție și la manipulările coordonate și intenționate. Planul de 

acțiune pentru democrația europeană va răspunde acestor amenințări la adresa democrației. 

Planul va examina, în special, nevoia de o mai mare transparență și responsabilitate. Doresc să 

găsim soluții practice care să asigure o mai mare transparență în domeniul publicității politice 

plătite și norme mai clare privind finanțarea partidelor politice europene. Platformele digitale 

sunt agenți ai progresului pentru oameni, societăți și economii, dar pot fi și exploatate pentru a 

destabiliza democrațiile noastre europene. Trebuie, prin urmare, să abordăm aspecte precum 

accesul la date și utilizarea acestora. Trebuie să avem la dispoziție mijloacele adecvate pentru 

a evalua amenințările la adresa societății și ar trebui să menținem un echilibru pe parcursul 

procesului. Obiectivul nostru este de a ne proteja democrația europeană, așadar este clar că 

respectarea libertății de exprimare, a dezbaterii deschise și a drepturilor și valorilor noastre 

fundamentale trebuie să fie pietrele noastre de temelie. Trebuie să evităm cenzura și crearea 

de „Ministere ale Adevărului”. Libertatea de opinie și pluralismul opiniilor trebuie să fie în 

continuare garantate. 



 

7 
 

 

Rolul meu de vicepreședinte va permite reunirea diferitelor activități și domenii de lucru într-

o strategie unică și o abordare coerentă, combinând cunoștințele și experiența atât ale 

guvernelor, cât și ale experților neguvernamentali din toate regiunile Uniunii Europene. 

Pentru a contracara eficient dezinformarea și pentru a consolida reziliența, avem nevoie de o 

abordare cuprinzătoare, care să implice guvernele, partidele politice, ziariștii, verificatorii de 

fapte, cercetătorii, educatorii și societatea civilă în general, precum și industria și platformele 

online.  

 

Mai concret, ne putem baza pe pachetul privind alegerile din 2018 și pe Planul de acțiune 

împotriva dezinformării într-o serie de domenii. Mai întâi, putem îmbunătăți situația în ceea 

ce privește detectarea, analiza și expunerea dezinformării și a altor manipulări ale proceselor 

democratice europene, indiferent de unde provin și indiferent de tactica și actorii utilizați. 

Acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu eforturile mai ample privind securitatea 

cibernetică și reziliența în fața amenințărilor hibride. În al doilea rând, putem consolida 

cooperarea în interiorul UE prin mecanisme precum Sistemul de alertă rapidă și rețelele 

naționale și europene de cooperare privind alegerile. În al treilea rând, putem îmbunătăți 

eficacitatea comunicării printr-un răspuns coordonat la incidentele de dezinformare, cum ar fi 

creșterea gradului de informare a cetățenilor în general. Intenționez să lucrez în strânsă 

colaborare cu Parlamentul European și cu Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele. Intenționez 

să valorific resurse din partea diferitelor servicii ale Comisiei și SEAE pentru a colabora 

îndeaproape pentru a obține o sinergie mai mare și o abordare coerentă.  

 

Am arătat în răspunsul la întrebarea 8 în ce mod intenționez să lucrez pentru a consolida 

libertatea și pluralismul mass-mediei.  

 

Serviciul European de Acțiune Externă a fost în avangarda eforturilor de combatere a 

dezinformării prin activitatea a trei grupuri operative pentru comunicare strategică (grupul 

operativ East Stratcom; grupul operativ pentru Balcanii de Vest; grupul operativ Sud). De la 

acordarea mandatului de către Consiliul European în 2015, s-a constatat un impact real în ceea 

ce privește expunerea campaniilor de dezinformare ale Rusiei în vecinătatea estică a UE. De 

la adoptarea Planului de acțiune împotriva dezinformării și cu sprijinul Parlamentului 

European pentru grupul operativ East Stratcom, în special, activitatea celor trei grupuri 

operative s-a intensificat în mod semnificativ, inclusiv în ceea ce privește o comunicare 

proactivă în vecinătatea UE și sensibilizarea cu privire la impactul negativ al dezinformării. 

Sunt un susținător ferm al continuării și intensificării acestei activități și a aprofundării 

colaborării atât cu parteneri-cheie precum G7 și NATO, cât și cu societatea civilă și cu 

cercetătorii.  

 

Activitatea noastră în acest domeniu a devenit un punct de referință pentru alți actori 

internaționali. Această activitate a deschis pentru UE o poartă care permite cooperarea 

apropiată cu partenerii la nivel mondial, inclusiv în cadrul ONU, și promovarea de standarde 

internaționale în legătură cu acest subiect important, în scopul de a oferi un spațiu digital sigur 

pentru cetățeni și democrație. 

 

 

4. Transparența 

 

Ce măsuri suplimentare aveți în vedere pentru a asigura o mai mare transparență a 

procesului legislativ? Ce alte acțiuni considerați că sunt necesare pentru a îndeplini 
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obiectivele unei mai bune legiferări în acest domeniu? Care este poziția dumneavoastră 

cu privire la blocarea negocierilor privind un registru comun de transparență de către 

Comisie? Cum credeți că ați putea contribui la găsirea unei soluții care să respecte 

particularitățile constituționale ale fiecărei instituții, cum ar fi principiul liberei 

exercitări a mandatului deputaților în Parlamentul European, consacrat în legislația 

primară a UE? Sunteți de acord că este necesar să se îmbunătățească schimbul de 

documente și informații între Parlament și Consiliu și să se acorde reprezentanților 

Parlamentului acces, în calitate de observatori, la reuniunile Consiliului și ale organelor 

sale, în special în ceea ce privește legislația?  

 

Ce măsuri suplimentare aveți în vedere pentru a asigura o mai mare transparență a 

procesului legislativ? Ce alte acțiuni considerați că sunt necesare pentru a îndeplini 

obiectivele unei mai bune legiferări în acest domeniu? 

 

Sunt convinsă că o mai mare transparență în procesul legislativ contribuie la o mai bună 

înțelegere și la sprijinul public pentru substanța deciziilor și este, în același timp, un 

instrument puternic împotriva dezinformării. 

 

Comisia a luat deja măsuri semnificative pentru a spori transparența. De exemplu, prin 

intermediul portalului „Exprimați-vă părerea”, părțile interesate și cetățenii au posibilitatea de 

a contribui pe parcursul întregului proces și, totodată, se publică rezultatele consultărilor 

publice. Salut faptul că Comisia a fost pregătită să ofere transparență chiar și în chestiuni 

foarte sensibile – de exemplu, negocierile privind acordul de retragere a Regatului Unit au 

fost foarte transparente. În ceea ce privește domeniul negocierilor internaționale în general, 

Comisia a întreprins deja măsuri decisive, de exemplu prin publicarea proiectelor de directive 

de negociere, furnizând feedback în mod public cu privire la sesiunile de negociere, și prin 

publicarea pozițiilor de negociere și a rezultatelor finale. 

 

Aș fi în favoarea unor măsurile concrete suplimentare de sporire a transparenței pe parcursul 

procesului legislativ, valorificând și eforturile actualei președinții finlandeze a Consiliului. Ar 

trebui să avem în vedere întregul ciclu legislativ, de la faza inițială la aplicarea directă pe 

teren. De exemplu, s-ar putea publica în mod proactiv mai multe informații legate de triloguri, 

deși recunosc că transparența în cadrul trilogurilor ține mai mult de Parlament și de Consiliu. 

Pași concreți în acest sens din partea Parlamentului și a Consiliul ar putea fi publicarea de 

calendare orientative pentru reuniunile trilogurilor și – după fiecare reuniune – publicarea 

unei agende de sinteză în care să fie enumerate subiectele discutate efectiv. Textul final 

convenit este deja făcut public cel târziu înainte de a fi supus la vot în Parlament; aș fi în 

favoarea oricăror măsuri din partea colegiuitorilor care ar face ca această publicare să fie mai 

rapidă.  

 

În ceea ce privește cererile de acces la documente legate de trilogurile în curs, este nevoie, în 

conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, de o evaluare de la caz la caz. Acest lucru 

sugerează publicarea tabelelor „pe patru coloane” utilizate în triloguri în majoritatea cazurilor, 

iar motive cum ar fi sensibilitatea subiectului sau faptul că negocierile sunt în curs de 

desfășurare nu sunt rațiuni suficiente pentru a justifica refuzul divulgării. Comisia aplică deja 

constatările Curții în activitatea sa curentă și rareori refuză publicarea unui întreg document 

„pe patru coloane”. 

 

În calitate de vicepreședintă, doresc să colaborez cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a 

asigura o abordare coerentă a transparenței în toate domeniile.  
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Instituțiile ar trebui să colaboreze pentru a lansa cât mai curând posibil portalul legislativ 

comun avut în vedere. Acesta a reprezentat un angajament asumat de cele trei instituții în 

cadrul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2016. Prin prezentarea 

unui calendar simplu pentru fiecare propunere, cu linkuri către diferitele documente care stau 

la baza acesteia, portalul va oferi o modalitate ușor de utilizat de către nespecialiști de a afla 

orice informații publice cu privire la un anumit proces legislativ care îi interesează. S-au 

realizat progrese, dar proiectul nu este încă finalizat. Cred că acesta este un instrument 

important pentru democrație și pentru a asigura interesul cetățenilor și ar trebui să accelerăm 

lucrările pentru a da viață portalului legislativ comun. 

 

Există și alte exemple de cazuri în care trebuie să grăbim punerea în aplicare a Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare. Angajamentele asumate de cele trei instituții 

de a îmbunătăți comunicarea cu publicul reprezintă pași importanți. Ar trebui să punem un 

accent mai mare pe momentul în care se ajunge la un acord în procesul legislativ și, de 

asemenea, pe momentul în care legislația adoptată este pusă în aplicare/intră în vigoare, prin 

anunțuri comune și prin organizarea de conferințe de presă comune ori de câte ori este posibil. 

 

Care este poziția dumneavoastră cu privire la blocarea negocierilor privind un registru 

comun de transparență de către Comisie?  

 

Există un interes public puternic pentru sporirea transparenței și există o voință comună de a 

colabora la crearea unui registru comun al transparenței. Un cadru mai solid pentru 

reprezentarea intereselor prin intermediul unui registru de transparență obligatoriu reprezintă 

o componentă importantă a infrastructurii noastre democratice. Experiența mea în ceea ce 

privește practica Comisiei de a întâlni numai reprezentanți ai grupurilor de interese 

înregistrate este că acest lucru are un impact real în ceea ce privește acceptarea de către 

reprezentanții grupurilor de interese a celor mai ridicate standarde de etică și deschidere prin 

înscrierea în registru.  

 

Înțeleg că s-au înregistrat progrese semnificative la nivel tehnic în ceea ce privește obținerea 

unui acord preliminar asupra întregului conținut care nu are un caracter sensibil și că actuala 

președinție a Consiliului împărtășește ambiția Comisiei și a Parlamentului de a încheia cu 

succes negocierile cu privire la acest dosar. Ar trebui profitat de dinamica angajată. Salut, de 

asemenea, noul Regulament de procedură al Parlamentului European, care reprezintă un pas 

important în direcția unei mai mari transparențe în ceea ce privește întâlnirile cu reprezentanții 

grupurilor de interese, în special în ceea ce privește raportorii, raportorii alternativi și 

președinții de comisii, și contez pe punerea în aplicare deplină a acestuia. 

 

Dacă voi fi confirmată în funcția de vicepreședinte, voi lua contact cu partenerii din 

Parlamentul European și din Consiliu la nivel politic înainte de sfârșitul acestui an și voi 

continua acest demers cu un calendar ambițios de negocieri. Cele trei instituții ar trebui să 

vizeze un acord rapid și să stimuleze în mod real transparența în materie de lobby care 

reprezintă o preocupare pentru publicul larg. În acest context, va fi important să se ajungă la 

un acord care să faciliteze accesul utilizatorilor la informații. Comisia are o experiență utilă de 

împărtășit în legătură cu propriul registru de transparență. 

 

Cum credeți că ați putea contribui la găsirea unei soluții care să respecte 

particularitățile constituționale ale fiecărei instituții, cum ar fi principiul liberei 
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exercitări a mandatului deputaților în Parlamentul European, consacrat în legislația 

primară a UE?  

 

În opinia mea, condiția propusă potrivit căreia reprezentanții grupurilor de interese trebuie să 

se înregistreze înainte de a se întâlni cu deputații în Parlamentul European este compatibilă cu 

libertatea mandatului deputaților. Potrivit experienței Comisiei, această regulă nu a creat 

probleme comisarilor și funcționarilor de rang înalt, deoarece reprezentanții grupurilor de 

interese care solicitau întâlniri cu aceștia s-au înregistrat prompt atunci când li s-a cerut acest 

lucru. Același lucru ar fi valabil și în cazul în care ar dori să se întâlnească cu deputații în 

Parlamentul European. Interacțiunile care sunt cele mai importante pentru deputați pentru 

îndeplinirea mandatului lor – cum ar fi reuniunile cu alegătorii și cetățenii și solicitările de 

informații factuale – ar fi excluse de la această condiție. Am putea să avem în vedere și alte 

garanții pentru a atenua preocupările legate de principiul liberei exercitări a mandatului 

deputaților în Parlamentul European. 

 

Tratatul privind Uniunea Europeană obligă cele trei instituții să își desfășoare activitatea 

respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței. Condiția propusă ar consolida și mai 

mult exercitarea mandatului deputaților în Parlamentul European: ar facilita urmărirea de 

către alegători și public a intereselor reprezentate în cadrul procesului legislativ, fără a 

compromite libertatea de exercitare a mandatului respectiv. 

 

Sunteți de acord că este necesar să se îmbunătățească schimbul de documente și 

informații între Parlament și Consiliu și să se acorde reprezentanților Parlamentului 

acces, în calitate de observatori, la reuniunile Consiliului și ale organelor sale, în special 

în ceea ce privește legislația? 

 

Cred că cooperarea dintre Parlament și Consiliu nu poate fi decât benefică atât pentru 

eficiența, cât și pentru transparența procesului legislativ.  

 

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede în mod clar la articolul 16 că Consiliul se 

întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează legislația. Articolul 15 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene face apel la toate instituțiile UE să își 

desfășoare activitatea respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței, instituind astfel 

transparența ca responsabilitate comună. Agenda strategică a Consiliului European pentru 

2019-2024 subliniază, de asemenea, importanța transparenței și invită fiecare instituție să își 

revadă metodele de lucru pentru a se asigura că este în măsură să își îndeplinească rolul în 

temeiul tratatelor. Accentul pus pe transparență în orientările politice este în deplină 

concordanță cu aceasta. 

 

Sunt în curs în cadrul Consiliului discuțiile cu privire la modul în care activitatea Consiliului 

poate deveni mai deschisă și mai inteligibilă pentru cetățeni și cu privire la ce tip de 

documente interne, legate de triloguri, trebuie făcute publice. Comisia ar trebui să sprijine în 

continuare eforturile de consolidare a transparenței procesului legislativ. Sunt la curent cu 

discuțiile în curs din cadrul Consiliului cu privire la tipul de documente interne, legate de 

triloguri, care ar trebui să fie făcute publice și intenționez să urmăresc îndeaproape acest 

dosar.  

 

Aspectul specific al statutului de observator al reprezentanților Parlamentului la reuniunile 

Consiliului și ale organelor acestuia rămâne la latitudinea Consiliului. Parlamentul și 

Consiliul trebuie să rezolve această întrebare în conformitate cu prerogativele conferite 
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fiecărei instituții prin tratat și cu metodele lor interne de lucru. Desigur, Comisia ar trebui să 

fie pregătită să faciliteze acest proces dacă este necesar.  

 

 

5. Organismul independent de etică și Ombudsmanul European 

 

Cum vedeți domeniul de aplicare, rolul și competențele organismului de etică 

independent avut în vedere pentru toate instituțiile și cum ați asigura că un astfel de 

organism este pe deplin independent, echidistant față de fiecare instituție, și că deciziile 

sale sunt puse în aplicare în mod eficient? Cum v-ați imagina corelarea sa cu rolul 

Ombudsmanului European? Sunteți pregătită să vă asumați un nou statut pentru 

Ombudsmanul European? În caz afirmativ, vă asumați angajamentul de a colabora cu 

Parlamentul și de a depune toate eforturile pentru a avea un nou statut în primul an de 

mandat? 

 

Este important de subliniat că orientările politice menționează în mod explicit că, pentru ca 

cetățenii europeni să aibă încredere în instituțiile UE, acestea ar trebui să fie deschise și 

ireproșabile din punctul de vedere al eticii, transparenței și integrității. În aceste vremuri 

deosebit de dificile, încrederea cetățenilor europeni este mai importantă decât oricând. Prin 

urmare, voi trata etica drept un imperativ moral.  

 

În ceea ce privește cadrul etic general, atât pentru membrii Comisiei, cât și pentru personal 

este deja în vigoare un set foarte solid și valid de valori, principii și norme. Sunt hotărâtă să 

asigur cea mai bună punere în aplicare posibilă a acestor cerințe etice. Sunt vitale după 

părerea mea respectarea cu strictețe a normelor, atât de către membrii colegiului, cât și de 

către personal, și monitorizarea subsecventă corespunzătoare în eventualitatea unor încălcări. 

 

Codul de conduită al comisarilor a fost revizuit în ianuarie 2018, după ce a fost solicitat avizul 

Parlamentului European, în conformitate cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 

European și Comisie. Noul cod consolidează rolul comitetului independent de etică al 

Comisiei compus din persoane externe, independente. Normele Codului de conduită sunt mai 

cuprinzătoare decât normele în vigoare în cele mai multe dintre statele noastre membre.  

 

În ceea ce privește personalul, Statutul funcționarilor, pe care trebuie să îl respecte întregul 

personal, conține un set cuprinzător de obligații etice, care au fost consolidate și mai mult prin 

reforma din 2014 a Statutului funcționarilor. Sunt deosebit de importante prevederile care 

impun evaluarea conflictelor de interese la angajare sau la reintegrarea după o perioadă de 

concediu pentru interese personale, precum și acele dispoziții care abordează în mod explicit 

chestiunea activităților de lobby și de reprezentare în timpul concediului pentru interese 

personale sau după părăsirea instituției. 

 

În ceea ce îi privește pe membrii diferitelor instituții, în tratate și în legislația UE există 

diferite norme etice. Acest lucru este firesc, având în vedere că fiecare instituție își are 

autonomia și independența sa și propriul său rol în temeiul tratatelor. Aceasta se reflectă în 

diferitele coduri de conduită adoptate de unele dintre instituții.  

 

Aș dori să valorific aceste experiențe și perspective diferite înainte de a fixa o cale concretă de 

urmat. Prin urmare, este foarte important pentru mine să demarez un dialog cu Parlamentul 

European și cu celelalte instituții ale UE cu privire la calea de urmat în această privință. Ar 
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trebui să dezvoltăm împreună o cultură politică europeană bazată pe principii etice împărtășite 

de toți. 

 

Anumite trăsături mi se par de o importanță deosebită. De exemplu, va fi de o importanță 

crucială să se asigure că un organism de etică independent poate reacționa rapid la situațiile 

care pot apărea în orice moment, de exemplu, prin intermediul competențelor consultative. 

Acordurile administrative, competențele, componența organismului și numărul membrilor 

trebuie să reflecte această necesitate.  

 

Componența unui astfel de organism și procedura de selecție a membrilor sunt esențiale 

pentru independența și calitatea acestuia și, prin urmare, pentru credibilitatea sa. Componența 

ar trebui să reflecte experiența dobândită în diferite domenii, instituții și funcții. Persoanele 

care urmează să fie selectate ar trebui să aibă un parcurs impecabil de comportament 

profesional, experiență și o bună înțelegere a modului în care lucrează instituțiile UE. Pentru a 

menține „echidistanța față de fiecare instituție”, nu cred că ar fi adecvat ca din acest organism 

interinstituțional  

să facă parte membri activi ai instituțiilor.  

 

Mandatul Ombudsmanului European este definit în tratate și este legat de cazuri de 

administrare defectuoasă. Ombudsmanul poate efectua cercetări din propria sa inițiativă și pe 

baza plângerilor. Experiența Ombudsmanului, recomandările și concluziile sale vor reprezenta 

o contribuție importantă la pregătirea organismului și vor fi un element pe care membrii 

organismului ar trebui cu siguranță să îl ia în considerare.  

Un organism de etică independent și Ombudsmanul se află într-o relație de 

complementaritate. 

 

În conformitate cu procedura legislativă specială privind Statutul Ombudsmanului, în 

februarie 2019, Parlamentul European a adoptat un proiect de regulament privind un nou 

statut. Consiliul trebuie să își dea acordul, după ce Comisia a formulat o opinie. Comisia, 

împreună cu vicepreședintele pentru afaceri interinstituționale în calitate de coordonator, a 

arătat în mod clar că se va angaja să colaboreze în mod constructiv atât cu Parlamentul, cât și 

cu Consiliul cu privire la această inițiativă și va furniza acest aviz al Comisiei cât mai rapid 

posibil.  

 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 

6. Care vor fi principalele dumneavoastră priorități în cadrul portofoliului pe care l-ați 

primit? În opinia dumneavoastră, cum interacționează portofoliul de valori și 

transparență cu portofoliul Vicepreședintei pentru democrație și demografie, cu 

portofoliul comisarului pentru justiție și cu portofoliul comisarei pentru egalitate și 

cum le completează și/sau se suprapune peste acestea? Vă angajați să vă prezentați în 

fața Comisiei LIBE atunci când vi se solicită acest lucru și de cel puțin două ori pe 

an1?  

 

Cred cu tărie că acest portofoliu este esențial pentru viitorul Europei și că ne poate ajuta să 

extragem învățăminte din experiența trecută. Valorile europene sunt fundamentul nostru 

                                                 
1Întrebarea ar urma să fie menținută dacă solicitarea adresată Conferinței președinților de a adăuga o întrebare la 

întrebările generale nu este acceptată.  
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comun, liantul care ne ține împreună - de la nord la sud și de la est la vest. Ele oferă protecție 

și acordă drepturi persoanelor într-o lume aflată în schimbare rapidă. Sunt, de asemenea, 

ancora noastră de stabilitate, în special într-o epocă în care suntem puși la încercare, atât 

dinspre interior, cât și dinspre exterior. În activitatea mea, vreau să fiu avocatul cetățenilor, să 

consolidez drepturile și sentimentul acestora de cetățeni cu drepturi depline mai degrabă decât 

simpli consumatori în cadrul piețe unice sau ținte ale manipulării. Doresc să contribui la 

construirea unor punți între diferitele părți ale Uniunii noastre în efortul de a conserva și de a 

promova ceea ce ne unește. Prioritatea mea generală este de a aduce UE mai aproape de 

cetățeni, făcând ca UE să devină mai democratică, mai transparentă și mai rezilientă în fața 

unor noi amenințări și mai capabilă să apere valorile pe care le prețuim. Diferitele direcții de 

lucru care mi-au fost încredințate mi-au permis să contribui la toate aceste obiective. 

Experiența mea personală – în calitate de cetățean ceh care a trăit o tranziție democratică în 

urmă cu 30 de ani – și experiența mea de comisar mi-au oferit o perspectivă specifică asupra 

acestor chestiuni și mi-am întărit determinarea de a reuși în acest portofoliu. 

 

Statul de drept ar trebui să fie un motor al unității europene, nu o sursă de diviziune. Sunt pe 

deplin dedicată priorității acordate de orientările politice statului de drept, aflat în centrul 

Europei democratice și deschise de care ar trebui să fim mândri. Pentru a garanta acest lucru, 

însă, statul de drept trebuie întreținut. Nu putem niciodată considera că statul de drept e un 

dat. Voi privilegia întotdeauna dialogul, consultarea și colaborarea pentru a evita situațiile de 

criză. Există numeroase bune practici și exemple pozitive în statele noastre membre. Putem 

face mai mult în ceea ce privește dezbaterile legate de modul în care valorile noastre comune 

ar trebui să contribuie la respectarea principiilor-cheie pe care se întemeiază statul de drept. 

Dar trebuie și să fim gata de a acționa atunci când este necesar, dacă alte căi nu dau rezultate 

și dacă sistemele naționale de control și echilibru nu au putut remedia amenințarea la adresa 

statului de drept. Trebuie să continuăm activitatea actualei Comisii în sensul de a acorda 

acestor aspecte prioritatea pe care o merită și, totodată, de a dezvolta în continuare 

instrumentele de punere în aplicare a statului de drept. În strânsă colaborare cu comisarul 

pentru justiție, voi lucra cu Consiliul, cu statele membre și cu părțile interesate pentru a 

asigura respectarea statului de drept și voi face acest lucru cu hotărâre și cu justă măsură. 

 

Prioritatea mea în ceea ce privește democrația este de a crea spațiul necesar pentru a ne 

asigura că democrația se poate dezvolta. Nu mai există nicio îndoială că democrația noastră 

este amenințată. Trebuie să facem tot ce putem pentru a proteja un ecosistem democratic 

sănătos prin consolidarea rezilienței noastre în anticiparea alegerile pentru Parlamentul 

European din 2024. Voi coordona activitatea cu privire la planul de acțiune pentru democrația 

europeană, punând accent pe abordarea amenințărilor reprezentate de intervenția externă. Voi 

prezenta propuneri legislative inteligente menite să asigure o mai mare transparență în ceea ce 

privește mesajele publicitare cu caracter politic plătite și norme mai clare privind finanțarea 

partidelor politice europene. Doresc, de asemenea, să acord o atenție specială noilor 

amenințări care decurg din realitatea democrației în era digitală, cu riscuri care includ faptul 

că platformele digitale sunt utilizate pentru a destabiliza democrațiile noastre și pentru a crea 

disensiuni. Avem nevoie de o abordare holistică și de standarde coerente pentru a fi eficace în 

chestiuni cum ar fi dezinformarea și mesajele online de incitare la ură fără a pierde echilibrul 

în ceea ce facem și fără a compromite drepturile fundamentale cum ar fi libertatea de 

exprimare. Am depus în mod personal eforturi pentru a mă asigura că marile întreprinderi din 

domeniul tehnologiilor digitale și platformele online cooperează în vederea eliminării 

discursurilor de incitare la ură. În ceea ce privește dezinformarea, am contribuit la asigurarea 

faptului că platformele online au pus în aplicare măsurile prevăzute de codul de bune practici 

privind dezinformarea, inclusiv în ceea ce privește transparența publicității politice și 
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controlul plasării anunțurilor publicitare. De exemplu, în perioada ianuarie-mai 2019, Google 

a luat măsuri împotriva a 131 621 de conturi de publicitate din UE, Facebook a raportat 

sancționarea a 1,2 milioane de reclame în UE pentru încălcarea politicilor sale, iar Twitter a 

raportat respingerea a 9 508 reclame vizând UE pentru încălcarea politicii sale în materie de 

calitate a anunțurilor publicitare. Avem însă nevoie de o abordare coerentă aplicabilă tuturor 

actorilor.  

 

Un alt element esențial este dezvoltarea în continuare a infrastructurii noastre democratice 

pentru a îmbunătăți procedura candidaților cap de listă și pentru a aborda chestiunea listelor 

transnaționale. Doresc să îmi folosesc rolul de președinte al Grupului comisarilor pentru un 

nou elan pentru democrația europeană pentru a mă asigura că Comisia are cea mai puternică 

contribuție posibilă cu privire la aceste chestiuni. 

 

În ceea ce privește drepturile fundamentale, poziția mea de vicepreședinte reprezintă o 

responsabilitate orizontală. Drepturile fundamentale sunt esențiale pentru aspectele care 

conferă Europei un caracter distinctiv. Politicile privind digitalizarea (în special privind 

inteligența artificială), incluziunea, migrația, egalitatea, mass-media, securitatea au, toate, o 

dimensiune esențială legată de drepturile fundamentale. Drepturile fundamentale protejează 

toată lumea, iar drepturile minorităților, drepturile copilului și, mai general, protecția 

persoanelor vulnerabile sunt toate domenii în care aștept cu interes să colaborez îndeaproape 

cu colegii mei vicepreședinți și comisari. În acest sens, voi continua activitatea pe care am 

inițiat-o în cadrul actualei Comisii pentru a promova și a pune în aplicare Carta drepturilor 

fundamentale. Vom sărbători în curând cea de a 10-a aniversare a Cartei. Voi folosi acest 

moment ca o ocazie de a ne revizui strategia și de a aborda punerea în aplicare a acesteia și 

orice eventualele lacune care ar putea exista, atât în ceea ce privește fondul, cât și aplicarea sa 

efectivă. Voi acorda o atenție deosebită punerii în aplicare a cartei la nivelul statelor membre 

și consider că Comisiei îi revine un rol important în aplicarea efectivă a acesteia. Mă voi 

asigura, de asemenea, că Comisia include drepturile fundamentale în conceperea acțiunilor și 

propunerilor sale. Voi continua eforturile de promovare a cartei, deoarece aceasta are un 

impact asupra unor situații cu care cetățenii se confruntă în viața cotidiană. Aș dori, de 

asemenea, să asigur că Uniunea Europeană aderă în cele din urmă la Convenția europeană a 

drepturilor omului. 

 

Aș dori să colaborez cu celelalte instituții în materie de transparență și de respectare a 

valorilor pentru ca Uniunea Europeană să devină un exemplu de transparență în acțiune. Acest 

lucru înseamnă să ne asigurăm că procesul nostru legislativ este bine înțeles și protejat de 

orice interes ascuns. Mă angajez să lucrez în vederea creării unui organism de etică 

independent comun tuturor instituțiilor UE, astfel cum se prevede în orientările politice. 

Acesta ar fi un simbol esențial al hotărârii noastre de a respecta cele mai înalte standarde 

morale și de a spori încrederea în sistemul democratic al UE. 

 

În ceea ce privește organizarea activității mele împreună cu colegii mei, Comisia Europeană 

funcționează pe baza principiului colegialității și a spiritului de echipă. Președinta aleasă a 

stabilit cum se va asigura acest lucru prin responsabilitățile atribuite vicepreședinților. În 

calitate de vicepreședinte, voi asigura că, în deplină colegialitate, sunt reunite și utilizate în 

mod corespunzător toată expertiza și toate resursele necesare pentru a obține rezultate în 

cadrul portofoliului meu. Mă angajez, de asemenea, cu hotărâre să am o abordare orientată 

către exterior, să colaborez cu Parlamentul European, cu Consiliul și cu statele membre, dar și 

cu părțile interesate în general și cu publicul larg. Acest lucru este esențial pentru îndeplinirea 

obiectivelor noastre în domenii precum statul de drept și democrația. 



 

15 
 

 

Acest lucru va presupune relații strânse de lucru cu mulți membri ai colegiului. Așa cum se 

arată în scrisoarea mea de misiune, voi prezida grupul comisarilor pentru un nou elan pentru 

democrația europeană. Acest grup va oferi un forum strategic pentru a asigura coerența 

tuturor direcțiilor de acțiune, abordarea tuturor domeniilor de politică și toate eforturile 

posibile pentru a contribui la consolidarea democrației, la dezvoltarea rezilienței societăților 

noastre și la asigurarea unor garanții solide pentru drepturile cetățenilor. Astfel cum se 

menționează în scrisorile de misiune, voi coordona activitatea Comisiei cu privire la statul de 

drept, colaborând îndeaproape cu comisarul pentru justiție. Voi colabora cu vicepreședintele 

pentru democrație și demografie cu privire la chestiuni specifice Conferinței privind viitorul 

Europei.  

 

Atașez o importanță deosebită dialogului permanent cu Parlamentul European și comisiile 

sale. Aș vrea să salut oportunitatea unor dezbateri periodice cu Comisia LIBE și aș aprecia 

desfășurarea acestora cel puțin de două ori pe an. Mă aștept, de asemenea, să găsesc în 

Parlament un partener puternic pentru a urmări prioritățile-cheie pe care le-am subliniat 

pentru mandatul meu.  

 

 

7. În calitate de coordonatoare a activității Comisiei privind respectarea statului de 

drept, cum doriți să realizați progrese strategice în acest domeniu și care preconizați 

că va fi prima dumneavoastră prioritate în acest sens? Ce rol aveți în vedere pentru 

Parlamentul European în ceea ce privește respectarea statului de drept? Cele două 

acțiuni decisive privind statul de drept adoptate în Polonia și Ungaria se dovedesc a fi 

greu de urmat în cadrul Consiliului. Cum intenționați să puneți în aplicare în mod 

efectiv prioritățile noii Comisii în acest domeniu, inclusiv acțiunile prevăzute în 

comunicarea publicată în iulie, dacă nu există consecințe grave pentru statele 

membre care încalcă statul de drept? Cum intenționați să asigurați că procedurile 

inițiate în temeiul articolului 7 alineatul (1) privind Ungaria și Polonia sunt abordate 

în Consiliu fără întârzieri suplimentare? Puteți să vă asumați angajamentul de a 

sprijini Parlamentul European în solicitarea sa de a fi pe deplin implicat, inclusiv să 

fiți invitată să vă prezentați poziția în fața Consiliului, în cadrul procedurii prevăzute 

la articolul 7 alineatul (1) privind Ungaria? Cum ați defini condițiile prealabile 

specifice pentru ca noua Comisie să declanșeze procedura prevăzută la articolul 7 

alineatul (1) din TUE sau la articolul 7 alineatul (2) din TUE, pentru a evita acuzațiile 

de părtinire politică?  

 

Statul de drept este una dintre valorile noastre esențiale și este inseparabil de democrație și de 

drepturile fundamentale, inclusiv de libertatea mass-mediei. Am învățat că nu putem 

considera că statul de drept este un lucru de la sine înțeles și că trebuie să fim vigilenți. Voi 

apăra cu putere principiile, voi avea o atitudine previzibilă, tratând statele membre în mod 

echitabil și voi demonstra determinare în acțiunile mele. Voi asigura că sunt luate măsuri 

prompte și proporționale atunci când statul de drept este în pericol. Avem la dispoziție o serie 

de instrumente. În afară de articolul 7 din TUE, Comisia ar trebui, de asemenea, să își 

utilizeze pe deplin competențele în materie de constatare a neîndeplinirii obligațiilor atunci 

când are loc o încălcare a dreptului UE. Jurisprudența în curs de dezvoltare a Curții de Justiție 

a Uniunii Europene în acest domeniu este esențială și creează, de asemenea, noi obligații. 

 

Există proceduri în curs care trebuie încheiate și procedurilor în temeiul articolului 7 trebuie 

să li se acorde atenția și angajamentul necesare pentru a avea impactul dorit. În ceea ce 
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privește rolul Parlamentului în cadrul procedurilor prevăzute la articolul 7 discutat în 

Consiliu, Comisia a fost întotdeauna de părere că toate instituțiile merită un tratament 

echitabil. Aici este necesară o abordare transparentă și proporțională.  

 

Aș dori, de asemenea, să deschid un nou capitol în ceea ce privește dialogul și să am o 

abordare în cadrul căreia să se consolideze promovarea și prevenția. Este nevoie să colaborăm 

cu statele membre, inclusiv în cadrul Consiliului, și voi participa pe deplin la acest lucru. 

Mecanismul cuprinzător privind statul de drept prevăzut în orientările politice va aduce o 

nouă profunzime în activitatea dedicată statului de drept, asigurând o sferă de aplicare la 

nivelul UE și o raportare anuală obiectivă de către Comisia Europeană cu privire la toate 

statele membre. Doresc să depun eforturi pentru a imprima o nouă dinamică dezbaterilor în 

care să putem, de asemenea, discuta și împărtăși cele mai bune practici și contribui la o mai 

bună înțelegere a diferitelor soluții.  

 

În iulie, Comisia a prezentat deja o astfel de abordare în detaliu, în special sub forma unui 

ciclu anual de revizuire a statului de drept care acoperă toate statele membre și abordează 

toate aspectele relevante legate de statul de drept, de funcționarea instituțiilor, de sistemul de 

control și echilibru, precum și de corupție și de mass-media. Punerea în aplicare a acestui nou 

mecanism cu o abordare sistematică și transparentă va fi o prioritate-cheie pentru primul an al 

noii Comisii. Pe această temă voi colabora îndeaproape cu comisarul pentru justiție.  

 

Orientările politice subliniază că consolidarea statului de drept este o responsabilitate comună 

a tuturor instituțiilor UE și a tuturor statelor membre. Prin urmare, aceasta va implica o 

cooperare strânsă cu Parlamentul European și cu Consiliul, precum și un dialog specific cu 

toate statele membre. Orientările politice evidențiază rolul Parlamentului European ca forum 

democratic pentru dezbaterea publică și, prin urmare, ca spațiu privilegiat pentru promovarea 

valorilor noastre comune. Ar fi, de exemplu, binevenit ca rezultatul analizei Comisiei să stea 

la baza dezbaterilor din cadrul Parlamentului European, care ar putea apoi să transmită 

feedback în ciclul de revizuire printr-o monitorizare specifică. Salut, de asemenea, rolul activ 

și independent al Parlamentului European în promovarea statului de drept. De exemplu, sunt 

conștientă că Comisia pentru libertăți civile. justiție și afaceri interne a decis recent să 

continue și să extindă activitatea grupului său de lucru special pe această temă.  

 

În ceea ce privește Consiliul, este important să se facă distincția între noul mecanism, care 

acționează ca un instrument preventiv menit să identifice problemele într-o fază incipientă și 

să promoveze dialogul, și procedurile mai formale de soluționare a problemelor care au fost 

deja identificate.  

 

În ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 7 din TUE, instituțiile ar trebui să 

colaboreze pentru a intensifica natura colectivă a procesului decizional, luând în considerare 

diferitele roluri ale instituțiilor în diferite etape ale procedurii și, în special, competența 

Comisiei, dar și a Parlamentului European, de a o iniția. În ceea ce privește procedurile 

prevăzute la articolul 7 din TUE, odată ce procedura a fost lansată, Consiliul este cel care 

joacă rolul principal. Actuala președinție a Consiliului încurajează reflecția asupra 

procedurilor și sper că acest lucru va crea o bază pentru discuții mai eficiente în viitor. Acesta 

este un pas binevenit în direcția unor proceduri mai eficiente. De asemenea, poate ajuta la 

îmbunătățirea procesului decizional în ceea ce privește pașii instituționali, cu norme 

procedurale clare.  
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Așa cum se prevede în orientările politice, ori de câte ori este posibil, obiectivul general ar 

trebui să fie găsirea unei soluții care să protejeze statul de drept, pe bază de cooperare și de 

sprijin reciproc, dar fără a exclude un răspuns eficace, proporțional și disuasiv în ultimă 

instanță.  

 

În întreaga activitate privind statul de drept, elementul-cheie îl constituie obiectivitatea. Cred 

că Comisia și-a îndeplinit întotdeauna foarte serios rolul de gardian al tratatelor. Cu noul 

mecanism privind statul de drept, în special cu accentul pus pe dialog și pe tratarea tuturor 

statelor membre în mod echitabil, vom avea ocazia de a consolida acest aspect și de a 

demonstra că conștientizarea cu privire la diferitele circumstanțe și tradiții în diferite state 

membre nu înseamnă a devia de la caracteristicile esențiale care definesc statul de drept. 

 

8. În calitate de vicepreședintă responsabilă de pluralismul mass-mediei și libertatea 

presei, căror acțiuni le veți acorda prioritate pentru a asigura libertatea și 

pluralismul mass-mediei, precum și pentru a combate dezinformarea și știrile false, în 

special având în vedere atacurile constante cu care se confruntă jurnaliștii din unele 

state membre ale UE? Veți merge mai departe și veți lua măsuri concrete pentru a 

îmbunătăți mediul de lucru pentru jurnaliști și a preveni atacurile împotriva 

jurnaliștilor și a asigura siguranța acestora, inclusiv prin intermediul legislației 

privind combaterea SLAPP la nivelul UE? Ce măsuri concrete aveți în vedere pentru 

a asigura împiedicarea producerii și anchetarea mai bună în statele membre a 

asasinatelor cu țintă precisă ale jurnaliștilor de investigație, cum ar fi Daphne 

Caruana Galizia și Jan Kuciak? Când vă pregătiți activitatea de combatere a 

dezinformării, cum intenționați să vă asigurați că măsurile propuse nu afectează 

libertatea de exprimare, libertatea presei sau pluralismul mass-mediei1? 

 

Q. În calitate de vicepreședintă responsabilă de pluralismul mass-mediei și libertatea 

presei, căror acțiuni le veți acorda prioritate pentru a asigura libertatea și pluralismul 

mass-mediei, precum și pentru a combate dezinformarea și știrile false, în special având 

în vedere atacurile constante cu care se confruntă jurnaliștii din unele state membre ale 

UE?  

 

Sunt convinsă de importanța fundamentală a libertății mass-mediei pentru democrație și statul 

de drept. Peisajul mediatic din Europa și de la nivel mondial a cunoscut schimbări dramatice 

în ultimele decenii. Mass-media „tradițională” a pierdut venituri considerabile din publicitate 

și, deci, putere de piață în favoarea internetului și a platformelor online. Una dintre 

provocările majore pentru viitoarea Comisie va fi aceea de a lua măsuri pentru ca sectorul să 

devină mai durabil din punct de vedere economic, ca bastion pentru protecția democrației, 

permițându-i să își îndeplinească în mod independent mandatul social în calitate de organism 

public de supraveghere. Mass-media și platformele online au responsabilități, dar, în același 

timp, joacă un rol indispensabil în structura noastră democratică. Există importante puncte 

comune cu acțiunile desfășurate în domeniul statului de drept, în care rolul jurnaliștilor și al 

mass-mediei este crucial. Mi se pare necesar să se adopte o abordare holistică, promovându-se 

în același timp un jurnalism de calitate, și acordând atenție mass-mediei independente de 

calitate și rolului platformelor online.  

 

                                                 
1Dacă întrebarea 1 devine superfluă, această întrebare ar putea fi împărțită în două pentru a respecta mai bine 

dispozițiile de la articolul 3 alineatul (5) din anexa VII la Regulamentul de procedură al Parlamentului.  
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Instrumentul de monitorizare a pluralismului mass-mediei este un instrument important pe 

care îl avem la dispoziție1. Acesta este un instrument științific fiabil pus în aplicare de Centrul 

pentru pluralismul și libertatea mass-mediei de la Institutului Universitar European din 

Florența. Analiza sa arată că niciun stat membru nu este scutit de riscuri în acest domeniu, iar 

evoluțiile recente din anumite state membre constituie un motiv serios de preocupare. 

Instrumentul de monitorizare oferă un punct de plecare excelent pentru a evalua situația 

pluralismului și a libertății mass-mediei în întreaga Europă de astăzi și va fi un element 

central al activității noastre viitoare. În 2020, Instrumentul de monitorizare a pluralismului va 

examina problema pluralismului mass-mediei online, care este una dintre provocările 

principale cu care ne confruntăm.  

 

Recent revizuita Directivă privind serviciile mass-media audiovizuale va modifica în mod 

semnificativ peisajul audiovizual, deoarece normele revizuite vor conduce la o mai mare 

transparență a structurilor de proprietate și vor institui o rețea de autorități de reglementare 

independente. Directiva privind drepturile de autor sprijină jurnalismul de calitate. Voi 

monitoriza cu atenție punerea în aplicare a acestor măsuri și voi vedea dacă este necesar să se 

facă mai mult pentru a susține un mediu sănătos pentru pluralismul mass-mediei în fața 

provocărilor reprezentate de concentrare, realitatea digitală, independența politică și 

incluziunea socială. 

 

Ca parte a noului meu mandat, mă voi asigura că, la nivelul Comisiei, se acordă în continuare 

prioritate finanțării proiectelor independente care monitorizează riscurile la adresa 

pluralismului mass-mediei în întreaga Europă, cartografiază încălcările libertății mass-mediei 

și sprijină jurnaliștii a căror siguranță este amenințată. Aș dori să dau asigurări că putem 

continua să oferim sprijin financiar valoros proiectelor independente dedicate jurnalismului de 

investigație transfrontalier, de exemplu prin sprijinirea rețelelor relevante. Voi lua în 

considerare și alte măsuri la nivelul UE, valorificând Raportul din 2013 al Grupului la nivel 

înalt privind libertatea și pluralismul mass-mediei, făcând uz de competența UE și de capitalul 

meu politic pentru a acționa atunci când este necesar.  

 

În ceea ce privește dezinformarea, am arătat la întrebarea 3 cum intenționez să lucrez în acest 

domeniu de importanță crucială pentru democrația noastră. 

 

Q. Veți merge mai departe și veți lua măsuri concrete pentru a îmbunătăți mediul de 

lucru pentru jurnaliști și a preveni atacurile împotriva jurnaliștilor și a asigura 

siguranța acestora, inclusiv prin intermediul legislației privind combaterea SLAPP la 

nivelul UE? Ce măsuri concrete aveți în vedere pentru a asigura împiedicarea 

producerii și anchetarea mai bună în statele membre a asasinatelor cu țintă precisă ale 

jurnaliștilor de investigație, cum ar fi Daphne Caruana Galizia și Jan Kuciak? 

 

Libertatea mass-mediei, inclusiv siguranța jurnaliștilor, reprezintă un pilon-cheie al 

democrațiilor, împreună cu statul de drept, drepturile fundamentale și separarea puterilor. 

Libertatea și pluralismul mass-mediei reprezintă o condiție sine qua non pentru respectarea 

libertății de expresie și a dreptului la informare. Fără o mass-media liberă, corupția și abuzul 

de putere pot să prospere necontrolate. Din acest motiv cred că amenințările la adresa libertății 

mass-mediei într-o țară sunt amenințări la adresa întregii UE. Sunt pregătită să îmi asum o 

nouă ambiție în acest sens și voi colabora cu Parlamentul European, cu statele membre, cu 

                                                 
1 Pus în aplicare în mod independent de Centrul pentru pluralismul și libertatea mass-mediei de la Institutul 

Universitar European din Florența. 
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mass-media și cu alte părți interesate pentru a identifica soluții comune și un răspuns 

european mai puternic la amenințări. 

 

Comisia a condamnat în termenii cei mai duri cu putință asasinarea jurnalistei de investigație 

malteze Daphne Caruana Galizia și a jurnalistului de investigație slovac Ján Kuciak. Pierderea 

vieților lor este o pată pe conștiința democratică a Europei. Am discutat personal aceste crime 

cu autoritățile malteze și slovace în repetate ocazii în calitatea mea de comisar pentru justiție. 

Am avut, de asemenea, onoarea de a mă întâlni cu familiile și colegii jurnaliștilor. Comisia a 

arătat deja în mod clar că așteaptă investigații independente și amănunțite în ambele cazuri și 

îndeamnă autoritățile slovace și malteze responsabile să continue investigațiile în curs, până 

când procedurile vor fi încheiate în mod satisfăcător și se va face dreptate.  

 

Statele membre rămân principalele responsabile de asigurarea securității interne și Comisia nu 

are competența de a interveni în investigațiile naționale individuale. Cu toate acestea, este 

important să se reamintească faptul că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului 

cere statelor membre să se asigure că autorii atacurilor fizice asupra jurnaliștilor nu 

beneficiază de impunitate și că se desfășoară investigații eficace. Problemele sistemice cu 

privire la această chestiune au și o dimensiune legată de statul de drept. Pe lângă aceasta, pe 

măsură ce amenințările la adresa cetățenilor Europei sunt din ce în ce mai mult de natură 

transfrontalieră, schimbul de informații și cooperarea operațională între statele membre și 

agențiile UE sunt de o importanță crucială. Mandatul european de arestare este, de asemenea, 

un instrument-cheie în acest context. Exemplele în care este posibil ca criminalitatea 

organizată transfrontalieră să fi avut o contribuție în cazuri care implică presiuni asupra 

massmediei arată încă o dată cât de importantă este aprofundarea cooperării în materie de 

aplicare a legii pe direcțiile prevăzute în orientările politice pentru stabilitatea și securitatea 

societăților noastre în ansamblu. 

 

Chestiunea acțiunii strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP) poate fi 

considerată o utilizare abuzivă a legilor privind defăimarea. În special, sunt conștientă că 

astfel de acțiuni în justiție pot constitui o utilizare abuzivă a legii care permite amenințarea 

jurnaliștilor cu procese care ar fi prea costisitoare pentru a fi duse la capăt – chiar în cazul în 

care este vorba despre procese care au șanse reduse sau nu au șanse deloc să fie câștigate. 

Acest lucru poate avea un efect de descurajare și constituie, prin urmare, o amenințare la 

adresa libertății mass-mediei. Prin urmare, consider că această chestiune are relevanță directă 

pentru portofoliul meu, iar combinația de întrebări la intersecția dreptului internațional privat 

cu politicile publice și cu libertatea mass-mediei merită o analiză mai profundă. 

 

 

Q. Când vă pregătiți activitatea de combatere a dezinformării, cum intenționați să vă 

asigurați că măsurile propuse nu afectează libertatea de exprimare, libertatea presei sau 

pluralismul mass-mediei??  

 

Libertatea de exprimare trebuie să fie menținută cu orice preț. În colțul meu de Europa ne-am 

luptat pentru ea pentru o perioadă prea lungă și am plătit un preț prea ridicat pentru ca eu să 

pot privi cu ușurință orice amenințare potențială la adresa ei. Mai mult, avem nevoie să facem 

distincția între conținutul ilegal (cum ar fi incitarea la ură și violență) și minciuni, care sunt 

dăunătoare, dar nu ilegale. 

 

Dezinformarea erodează încrederea în instituții, precum și în mass-media digitală și 

tradițională și slăbește democrațiile noastre prin afectarea capacității cetățenilor de a lua 
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decizii în cunoștință de cauză. Aceasta aduce atingere libertății de exprimare, care este un 

drept fundamental consacrat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Platformele online care distribuie conținut, în special platformele de comunicare socială, 

serviciile de partajare a materialelor video și motoarele de căutare, joacă un rol esențial în 

răspândirea și amplificarea dezinformării online. Responsabilitatea acestor platforme se află 

în centrul dezbaterii.  

 

Codul de bune practici privind dezinformarea este prima inițiativă de autoreglementare la 

nivel mondial în care industria și-a recunoscut responsabilitatea și a manifestat disponibilitate 

pentru a deveni mai responsabilă. În centrul acestui cod se află în continuare angajamentul 

clar al semnatarilor săi de a proteja dreptul fundamental la libertatea de exprimare.  

 

Va trebui să evaluăm Codul de bune practici pentru a decide dacă sunt necesare măsuri 

suplimentare, inclusiv unele cu caracter de reglementare. Punând acest lucru în aplicare, voi 

rămâne vigilentă pentru a nu afecta echilibrul și pentru a mă asigura că libertatea de exprimare 

este în continuare protejată. 

 

 


