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Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri externe 

 

1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

1.1. 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?  
 
Am consacrat o parte semnificativă din viața, munca și activitățile mele politice chestiunilor 
europene, care au fost mereu în centrul intereselor și angajamentelor mele. O mărturie clară în 
acest sens este faptul că am avut onoarea să îndeplinesc funcția de Președinte al 
Parlamentului European (2004-2007), precum și cea de președinte al Comisiei pentru 
dezvoltare (2007-2009); mai recent, mi-am asumat angajamentul față de o abordare europeană 
comună în calitate de ministru spaniol al afacerilor externe, Uniunii Europene și cooperării.  
 
Interesul și angajamentul meu ferm pentru integrarea europeană — atât pe plan personal, cât 
și profesional — datează însă de mult mai mult timp, încă din momentul în care, la vârsta de 
17 ani, am primit prima bursă pentru un eseu despre perspectivele de aderare ale Spaniei la 
ceea ce se numea atunci, pe vremea când eram încă sub regimul franchist, „piața comună 
europeană”. 
 
În cei 40 de ani de serviciu public, am fost implicat în politicile UE în calitate de membru al 
Parlamentului European și al Consiliului de Miniștri. În calitate de secretar de stat pentru 
trezorerie, am participat la negocierile privind aderarea Spaniei la Comunitățile Europene. Mi-
am reprezentat țara timp de zece ani (1986-1996) în trei formațiuni ale Consiliului Uniunii 
Europene (Afaceri Economice și Financiare, Mediu și Transporturi și Telecomunicații).  
 
Am prezidat Comisia mixtă a Parlamentului Spaniei pentru Uniunea Europeană. În această 
calitate, am fost membru al Convenției care a elaborat proiectul de constituție europeană, care 
a stat ulterior la baza Tratatului de la Lisabona. 
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În calitate de Președinte al Parlamentului European, am promovat intens o diplomație 
parlamentară europeană. În special, am sprijinit dezvoltarea adunărilor parlamentare 
multilaterale prin crearea EuroLat și EuroMed, pe care am avut onoarea să le prezidez în 
calitate de Președinte al Parlamentului European. 
 
Funcția de președinte al Comisiei pentru dezvoltare din cadrul Parlamentului European 
(DEVE) mi-a permis să înțeleg mai bine Africa, precum și provocările cu care se confruntă și 
oportunitățile pe care le oferă acest continent înfrățit. De exemplu, am condus o misiune de 
informare a Parlamentului European în Darfur cu privire la condițiile din taberele de refugiați 
(2008). Am participat, de asemenea, la mai multe reuniuni ale Adunării parlamentare mixte 
pentru Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP). 
 
În calitate de președinte al Comisiei DEVE, am vizitat câteva dintre operațiunile pe teren ale 
Comisiei Europene pentru cooperare internațională și asistență umanitară, de la centrele care 
oferă asistență psihologică victimelor gherilei din Columbia, la instalații de alimentare cu apă 
a satelor din Nigeria. În aceste vizite pe teren, am văzut cum atât cooperarea noastră pentru 
dezvoltare, cât și ajutorul nostru umanitar au un impact pe teren care produce schimbări în 
viețile oamenilor, ajutând persoanele în dificultate. 
 
Mai mult decât atât, în calitate de președinte al Comisiei DEVE, am călătorit în locuri aflate 
în prima linie a conflictelor. De exemplu, în 2009, am participat, alături de comisarul 
european pentru dezvoltare și ajutor umanitar, Louis Michel, la o misiune de observare în 
Gaza în urma bombardamentelor din cadrul Operațiunii „Cast Lead”. 
 
În sfârșit, începând din iunie 2018, contribui la activitățile Consiliului Afaceri Externe (CAE) 
în calitate de ministru al afacerilor externe, Uniunii Europene și cooperării în Guvernul 
Spaniei. 
 
În completarea experienței mele legate de UE pe care am prezentat-o mai sus, am avut, atât pe 
plan personal, cât și profesional, o expunere internațională semnificativă care mi-a permis să 
înțeleg mai bine lumea în care trăim, pregătindu-mă astfel pentru a-mi asuma funcția de Înalt 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate / vicepreședinte al 
Comisiei (ÎR/VP). Printre aspectele-cheie al acestei expuneri se numără timpul pe care l-am 
petrecut în Statele Unite, Israel, China, El Salvador, Nepal, Sudan, Gaza, Georgia, Armenia, 
Ecuador, Bolivia, Senegal, Niger, Liban sau Iordania. 
 
Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte al Comisiei de către Parlamentul European, 
sunt hotărât să folosesc toate cunoștințele, experiența și capacitatea de care dispun pentru a-mi 
îndeplini mandatul. Cred că dețin calificările și experiența profesională adecvată pentru a 
contribui la interesul general european. În temeiul dispozițiilor relevante ale tratatului, 
intenționez să ofer asistență președintei Comisiei și colegilor mei în eforturile lor de a pune în 
aplicare orientările politice ale președintei alese și de a promova prioritățile Uniunii Europene. 
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1.2. Ce anume vă motivează?  
 
În primul rând, sunt evident motivat de proiectul european. Acesta nu a făcut doar parte 
integrantă din cariera mea profesională, ci a fost întotdeauna un proiect în care m-am angajat 
cu pasiune. Prima dată când am trecut frontierele țării mele — ceea ce pe vremea aceea nu era 
la fel de ușor ca acum — a fost pentru slujbele de vară din perioada studenției: am lucrat 
într-o fermă în Danemarca, în sectorul construcțiilor în Germania, în sectorul hotelier la 
Londra sau la culesul strugurilor în Franța. Încă îmi amintesc cât eram de emoționat ca tânăr 
spaniol să descopăr Europa — un continent care, pentru generația mea, era o referință 
existențială la care ne doream să luăm parte. 
 
În al doilea rând, mă dedic trup și suflet pentru ca lucrurile să avanseze, asumându-mi 
răspunderea pentru misiunea care îmi este încredințată. Indiferent de funcția pe care am 
avut-o în cariera mea, mi-am dorit întotdeauna să aduc o schimbare în bine și să contribui pe 
cât posibil la proiectul de integrare europeană. Ca membru al Convenției Europene 
(2001-2003) în calitate de reprezentant al Parlamentului Spaniei, am participat activ la grupul 
de lucru din cadrul acesteia privind politica externă a UE. Îmi amintesc încă dezbaterea 
intensă pe care am purtat-o pe tema oportunității de a crea o funcție denumită inițial 
„ministrul afacerilor externe al UE” și de a conferi unei singure peroane care ar ocupa această 
funcție atât rolul de Înalt Reprezentant pentru Politica Externă și de Securitate Comună, 
exercitat atunci de Javier Solana, cât și cel de comisar pentru relații externe al 
Comisiei Europene, deținut atunci de Chris Patten. De asemenea, s-a discutat mult cu privire 
la funcțiile exacte pe care ar trebui să le îndeplinească această persoană. Prin această nouă 
funcție încercam să oferim unitate și coerență vocii și acțiunii Uniunii Europene pe plan 
internațional, atât din perspectiva elaborării unei politici externe și de securitate comune, cât 
și din perspectiva dimensiunii externe a politicilor UE. A fost o decizie extrem de 
controversată care a făcut obiectul multor dezbateri și, la momentul respectiv, eram cu toții 
conștienți — și eu în special — de dificultățile și cerințele legate de îndeplinirea acestui dublu 
mandat complex. 
 
În al treilea rând, atunci când îmi voi asuma rolul concret de ÎR/VP, mi-aș dori să contribui cu 
adevărat la consolidarea rolului UE de actor solid în domeniul politicii externe. Știm cu toții 
că trebuie să acționăm împreună în calitate de europeni, la nivelul tuturor instituțiilor și al 
tuturor statelor membre, în practic toate domeniile de politică pentru a produce o schimbare 
pe scena internațională. Nu va fi ușor, dar mă angajez să fac tot ceea ce îmi stă în putință 
pentru a asigura unitatea UE în relațiile externe. 
 
Dacă voi fi confirmat de Parlamentul European, în această perioadă în care UE este mai 
prezentă ca niciodată în toate chestiunile de politică mondială și în toate regiunile lumii, mă 
voi prezenta în mod regulat în fața Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a 
Parlamentului European pentru a-i solicita sprijinul în exercitarea acestor funcții duble de 
Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de 
vicepreședinte al Comisiei Europene. 
 



4 
 

Am constatat în mod direct necesitatea unei Europe mai puternice, care să apere valorile și 
interesele europene în toată lumea în fața amenințărilor care îi afectează pe toți europenii. O 
Europă care practică solidaritatea internațională și susține pacea și securitatea în lume. Sunt 
hotărât să urmăresc aceste obiective în calitatea de ÎR/VP. 
 
 
1.3. Care va fi contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei?  
 
După cum a anunțat președinta aleasă von der Leyen, obiectivul nostru este să fim o „Comisie 
geopolitică”.  
 
Conflictele geopolitice actuale nu se desfășoară în cea mai mare parte în tranșee pe câmpuri 
de luptă, ci mai ales în spațiul cibernetic și în alte domenii, de la comerț și politica economică 
și monetară la accesul la materii prime. Armele utilizate nu mai sunt baionetele, ci atacurile 
cibernetice și hibride, sancțiunile, tarifele comerciale, devalorizările monetare și transferurile 
forțate de tehnologie. De aceea a devenit vital să folosim toate instrumentele din setul de 
instrumente de care dispune UE, în special influența pe care ne-o conferă unele dintre 
politicile noastre interne, dacă dorim să devenim un actor care făurește politica mondială, nu 
doar să îi suportăm consecințele. În acest scop, intenționez să îmi exercit pe deplin rolul de 
vicepreședinte al Comisiei responsabil cu coordonarea acțiunii externe a Uniunii Europene, în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din TUE. Îi voi oferi președintei sprijin pentru 
coordonarea dimensiunii externe a tuturor activităților comisarilor și mă voi asigura că 
stabilim o legătură mai bună între aspectele interne și cele externe ale politicilor noastre. În 
conformitate cu scrisoarea mea de misiune, intenționez, de asemenea, să lucrez împreună cu 
colegii din colegiul comisarilor responsabili de domeniile relevante astfel încât să asigurăm 
utilizarea strategică a instrumentelor noastre financiare externe, contribuția la obiectivele 
noastre politice mai ample și consolidarea poziției de lider și a influenței Europei în lume. 
 
Într-o perioadă în care există interconexiuni din ce în ce mai puternice între politicile interne 
și externe, este important să promovăm interesele și securitatea cetățenilor noștri atunci când 
definim și punem în aplicare politica externă, dar și să analizăm situația din afara UE atunci 
când definim politica internă. 
 
În acest context, cooperarea cu Parlamentul European, care reprezintă în mod direct cetățenii 
europeni, având în vedere sprijinul său politic și bugetar și rolul său de colegiuitor, va fi 
fundamentală pentru ca politica externă a UE să fie coerentă și eficace.  
 
1.4. 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? 
 
Încă din prima zi, președinta aleasă a afirmat clar că egalitatea de gen reprezintă o prioritate 
cheie și a luat măsuri concrete în acest sens, propunând o echipă care, pentru prima dată în 
istoria colegiului, respectă echilibrul de gen. Acesta este un angajament al întregii echipe, pe 
care mi-l asum la rândul meu. 
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Obiectivul nostru cheie este promovarea egalității de gen și capacitarea femeilor. Mă voi 
asigura că UE rămâne un lider în eforturile internaționale menite să asigure egalitatea de gen, 
exercitarea deplină a tuturor drepturilor omului de către toate femeile și fetele și capacitarea 
acestora.  
 
Integrarea perspectivei de gen este consacrată în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene și reprezintă un mijloc eficace de realizare a obiectivelor noastre. Voi 
colabora cu comisarul pentru egalitate la definirea dimensiunii internaționale a noii Strategii 
europene privind egalitatea de gen, anunțată în orientările politice ale președintei alese. Sunt 
pe deplin pregătit să particip la consolidarea acțiunilor pe baza unei abordări tridirecționale 
bine stabilite, care să combine dialogurile politice și în materie de politici ale UE cu țările 
partenere, integrarea perspectivei de gen în toate politicile și acțiunile și punerea în aplicare a 
unor măsuri ad hoc menite să elimine, să prevină sau să remedieze inegalitățile de gen. Aceste 
trei elemente merg mână în mână. Această abordare s-a aplicat și ar trebui să se aplice în toate 
domeniile acțiunii externe a UE, inclusiv politica externă și de securitate, apărarea, 
dezvoltarea, comerțul, finanțele, ajutorul umanitar, migrația, justiția și educația, precum și 
prevenirea și combaterea radicalizării, a extremismului violent și a terorismului. În rolul meu 
de coordonare, după cum se precizează în scrisoarea mea de misiune, voi fi bine plasat pentru 
a mă asigura că aspectele de gen sunt reflectate în mod adecvat, acordând totodată atenția 
cuvenită legăturilor dintre aspectele externe și cele interne ale activității noastre. În toate 
politicile pe care le desfășurăm la nivelul UE avem un fir conductor clar care impune 
integrarea sistematică a perspectivei de gen în planificarea, desfășurarea și evaluarea tuturor 
parteneriatelor, acordurilor, politicilor, strategiilor și activităților noastre. Această integrare ar 
trebui să se bazeze pe o analiză de gen temeinică, adecvată și informată. 
 
În domeniul meu de responsabilitate, un exemplu de integrare efectivă a perspectivei de gen la 
nivelul UE este integrarea sistematică a perspectivei de gen în întregul proces de analiză, 
planificare, desfășurare și evaluare a misiunilor și operațiunilor din cadrul politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC), care sunt elaborate în conformitate cu toate standardele 
și instrumentele juridice internaționale relevante. Un alt exemplu este integrarea perspectivei 
de gen în noua generație de acorduri comerciale ale UE. Acestea arată că nicio politică nu este 
neutră din punctul de vedere al genului.  
 
Tot personalul UE, inclusiv personalul de conducere de nivel superior, poartă propria 
răspundere în ceea ce privește integrarea adecvată a perspectivei de gen. O conducere 
receptivă la dimensiunea de gen reprezintă o condiție prealabilă pentru integrarea eficace a 
perspectivei de gen, ceea ce conduce în cele din urmă la o mai bună realizare a obiectivelor 
noastre de politică. Integrarea perspectivei de gen este o responsabilitate comună. Intenționez 
să conduc prin puterea exemplului. 
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1.5. 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 angajez ca, de îndată ce voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte, să respect neabătut 
litera și spiritul tratatelor UE privind independența, transparența, imparțialitatea și 
disponibilitatea, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) și la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). Mă angajez, de asemenea, să respect neabătut obligația de păstrare 
a secretului profesional, astfel cum este definită la articolul 339 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 
 
Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte, voi respecta pe deplin litera și spiritul 
tratatului, în special obligația de a acționa în interesul european. 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 dacă necesită vreo modificare.  
 
Consider că mandatul meu de deputat și de Președinte al Parlamentului European este o 
mărturie a respectării depline a literei și spiritului tratatelor UE, precum și a obligației de a 
acționa în interesul european.  
 
Mai mult, mă angajez ferm să orice evit poziție sau situație care mi-ar putea pune la îndoială 
independența, imparțialitatea și disponibilitatea în calitate de membru al Comisiei, precum și 
credibilitatea mea personală și credibilitatea Comisiei sau a UE în ansamblu. Mă angajez să o 
informez pe președinta aleasă von der Leyen cu privire la orice situație viitoare care ar putea 
crea un conflict de interese în exercitarea atribuțiilor mele oficiale. 
 
 
2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

2.1. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor?  
 
Sarcina mea fundamentală va fi să asigur că activitatea Comisiei și acțiunea externă a UE 
răspund provocărilor geopolitice cu care se confruntă UE, în conformitate cu scrisoarea mea 
de misiune. Pornind de la forța noastră de „putere blândă”, UE trebuie să utilizeze toate 
instrumentele de care dispune într-un mod mai coerent și mai strategic dacă dorește să aibă o 
influență într-o lume caracterizată din ce în ce mai mult de o concurență intensă pentru putere. 
 
În acest scop, intenționez să îmi asum pe deplin rolul de vicepreședinte al Comisiei și să 
coordonez acțiunea externă a Uniunii Europene astfel încât să consolidăm cât mai mult 
influența noastră internațională pentru protejarea intereselor și promovarea valorilor noastre. 
Pentru a reuși acest lucru, va fi esențial să se asigure cooperarea și mai strânsă între serviciile 
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Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), complementaritatea deplină a 
acțiunii noastre interne și externe și exploatarea întregului potențial al grupului de comisari 
pentru o Europă mai puternică pe plan internațional, astfel cum se precizează în scrisoarea 
mea de misiune. În plus, mă voi asigura că toate activitățile noastre legate de apărare și toate 
eforturile pe care le depunem pentru crearea unei veritabile uniuni europene a apărării sunt 
coerente și consecvente, cooperând îndeaproape în special cu vicepreședintele executiv pentru 
o Europă pregătită pentru era digitală și cu comisarul pentru piața internă.  
 
În al doilea rând, mă consider un mediator imparțial în cadrul Consiliului Afaceri Externe. 
Pentru a fi un actor eficient în domeniul politicii externe, nu va fi suficientă coordonarea 
acțiunii externe a Comisiei. Trebuie să asigurăm totodată coerența acțiunilor noastre. UE a 
dovedit că poate fi un actor influent atunci când este unită în acțiunile sale.  
 
Scopul meu depășește simpla identificare a unui numitor comun minim atunci când statele 
membre sunt divizate. Intenționez să îmi asum un rol proactiv în găsirea unui consens între 
statele membre, promovând ceea ce consider că este în interesul UE pe termen scurt, mediu și 
lung. În această privință, voi colabora cu toți colegii mei atunci când colegiul prezintă 
propuneri privind acțiunea externă a UE în toate domeniile de politică — la nivel extern și 
intern — și îmi voi exercita dreptul de inițiativă în calitate de Înalt Reprezentant, prezentând 
propuneri în domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC). 
 
2.2. În ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni 
și pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? 
 
Comisia Europeană este responsabilă în fața Parlamentului European care, fiind unica 
instituție aleasă în mod direct, se bucură de cea mai mare legitimitate democratică. 
Parlamentul European a jucat un rol crucial în procesul de integrare europeană, atât prin 
competențele oficiale pe care le-a dobândit în urma revizuirilor tratatelor, cât și prin influența 
sa informală și prin rolul său politic de prim plan. 
 
Cooperarea interinstituțională efectivă este esențială pentru a asigura funcționarea sistemului 
instituțional al UE, precum și eficiența și legitimitatea sistemului decizional al UE. Aceasta se 
bazează pe anumite principii directoare pe care mă angajez pe deplin să le urmez. Printre ele 
se numără deschiderea, încrederea reciprocă, eficiența și schimbul regulat de informații. 
Orientările politice și scrisorile de misiune ale președintei alese von der Leyen reflectă pe 
deplin aceste principii și subliniază intenția de a consolida relația specială dintre 
Parlamentul European și Comisie. Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte, voi 
acționa în vederea îndeplinirii acestui obiectiv și, în acest sens, voi respecta pe deplin 
dispozițiile Acordului-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană și ale Acordului interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare. 
Interacțiunile mele cu Parlamentul European se vor desfășura într-un mod deschis, transparent 
și constructiv, pentru a consolida această relație de încredere reciprocă. 
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Mă angajez să pun în aplicare pe deplin dispozițiile aplicabile din tratat, în special articolul 36 
din TUE, precum și Declarația privind răspunderea politică. Având în vedere că am fost 
președinte al Parlamentului European, acord o importanță deosebită stabilirii unei relații 
strânse și fructuoase, în spiritul încrederii și al cooperării.  
 
2.3. 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?  
 
Consider că deputații în Parlamentul European pot juca un rol complementar celui jucat de 
actorii tradiționali ai politicii externe, prin consolidarea impactului și a legitimității acțiunii 
externe a UE. Acesta este motivul pentru care, în timpul mandatului meu de Președinte al 
Parlamentului European, am intensificat diplomația parlamentară europeană. Este important 
să continuăm aceste eforturi, asigurând totodată coerența și complementaritatea acțiunii 
externe a UE prin coordonarea activităților noastre. 
 
Voi coopera îndeaproape cu Parlamentul European pentru ca acesta să își poată exercita pe 
deplin rolurile de control și de stabilire a agendei de lucru.  
 
În primul rând, în conformitate cu articolul 36 din TUE, voi informa în mod regulat 
Parlamentul cu privire la principalele aspecte ale activității mele și voi consulta Parlamentul 
cu privire la deciziile fundamentale în domeniul PESC. Intenționez să fac acest lucru în mai 
multe moduri: prin participarea la schimburi de opinii în cadrul Comisiei AFET, prin 
continuarea reuniunilor Comisiei speciale (introduse prin Acordul interinstituțional din 2002 
privind accesul la informații sensibile în domeniul politicii de securitate și apărare) și prin 
participarea la dezbateri în plen, în special la dezbaterile pe marginea adoptării rapoartelor 
anuale ale Parlamentului European privind punerea în aplicare a PESC și PSAC, precum și a 
Raportului anual privind drepturile omului și democrația în lume. 
 
În al doilea rând, mă angajez să pun în aplicare pe deplin Acordul-cadru dintre 
Parlamentul European și Comisia Europeană (2010). Conform angajamentului asumat de 
președinta aleasă, Comisia va răspunde rezoluțiilor Parlamentului European adoptate cu 
majoritatea membrilor săi printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a principiilor 
proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. În această privință, voi colabora în 
domeniile mele de responsabilitate cu Parlamentul în fiecare etapă a rezoluțiilor în temeiul 
articolului 225 din TFUE și mă voi asigura că răspunsul Comisiei la rezoluțiile sau solicitările 
parlamentare formulate în temeiul articolului 225 din TFUE este prezentat în termen de 3 luni 
de la adoptarea acestora. În ceea ce privește rezoluțiile nelegislative din domeniul PESC, mă 
angajez să iau parte în mod regulat la dezbaterile din plen pentru a mă ocupa în mod 
cuprinzător de întrebările și problemele ridicate și pentru a asigura punerea în aplicare pe 
deplin a obligațiilor care îmi revin în temeiul articolului 36 din TUE.  
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În sfârșit, după cum am menționat anterior, mă angajez să colaborez îndeaproape cu 
Parlamentul European în temeiul Acordului-cadru și al Acordului interinstituțional privind o 
mai bună legiferare, după caz. 
 
2.4. În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să 
oferiți aceleași informații și documente Parlamentului și Consiliului? 
 
Schimbul de opinii și cooperarea cu Parlamentul European sunt deosebit de importante pentru 
mine. Mă angajez să pun în aplicare pe deplin dispozițiile Acordului-cadru și ale Acordului 
interinstituțional privind o mai bună legiferare, asigurând astfel egalitatea de tratament în 
relațiile mele cu Parlamentul European și Consiliul atunci când cele două instituții au 
competențe egale. În plus, în conformitate cu Declarația privind răspunderea politică, mă 
angajez ca atât eu personal, cât și serviciile din subordinea mea să intensificăm practica 
organizării unor schimburi de opinii înainte de adoptarea mandatelor și strategiilor în 
domeniul PESC. Formatul acestor schimburi de opinii ar trebui să reflecte sensibilitatea și 
confidențialitatea subiectelor discutate. Unele dezbateri ar putea avea loc în plen sau în 
Comisia AFET, pe când altele ar putea face obiectul unor dezbateri în cadrul reuniunilor 
comune de consultare cu birourile AFET, Comisia pentru bugete (BUDG) și Comisia pentru 
control bugetar (CONT) sau Comisia specială. Mă angajez, de asemenea, să căutăm împreună 
modalități de asigurare a unui dialog aprofundat și semnificativ pe marginea documentelor 
pentru etapele de planificare strategică a instrumentelor financiare din sfera mea de 
competență. Același lucru va fi valabil pentru toate documentele consultative transmise 
statelor membre în timpul fazei pregătitoare.  
 
În domeniul specific al negocierilor internaționale, astfel cum se prevede la articolul 218 
alineatul (10) din TFUE și în jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a UE, mă angajez să 
mă asigur că Parlamentul European este informat pe deplin și imediat, în toate etapele 
procedurii, atât în legătură cu acordurile PESC, cât și cu cele din afara PESC de care sunt 
responsabil; astfel, mă voi asigura că Parlamentul este în măsură să își exercite controlul 
democratic asupra acțiunii externe a Uniunii, de la începutul procesului până la încheierea 
unui acord internațional de către UE.  
 
Pentru a realiza acest lucru, voi însărcina serviciile din subordinea mea să continue practica 
existentă de a oferi în mod constant și proactiv informații Parlamentului European, precum și 
de a informa deputații din Parlamentul European în formatul adecvat și convenit. Acest 
principiu se va aplica la începutul negocierilor (inclusiv înainte de începerea negocierilor), în 
timpul derulării negocierilor (după fiecare rundă de negocieri sau atunci când se produc 
modificări semnificative) și la finalizarea negocierilor (atunci când se încheie negocierile, se 
parafează un acord, se propune aplicarea provizorie sau există intenția de a suspenda sau de a 
modifica un acord). 
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3. Cum intenționați să îmbunătățiți dialogul interinstituțional și cooperarea 
interinstituțională? În special, veți promova și veți asigura înregistrarea de progrese în 
domeniile în care Consiliul ezită să ajungă la un acord, cum ar fi: 

i) cooperarea și schimbul de informații cu privire la acordurile internaționale (Acordul 
interinstituțional privind o mai bună legiferare, punctul 40) și 

Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte al Comisiei, voi urmări asigurarea 
respectării depline a principiilor transparenței, responsabilității și legitimității democratice. În 
conformitate cu orientările politice prezentate de președinta aleasă în vederea garantării unui 
nivel ridicat de transparență, mă voi asigura că Parlamentul European este informat în toate 
etapele procedurii din sfera mea de competență, atât în ceea ce privește politica externă și de 
securitate comună (PESC), cât și acordurile din afara PESC, astfel încât Parlamentul să poată 
exercita un control democratic asupra acțiunii externe a Uniunii. Cu cât Parlamentul este mai 
bine informat cu privire la un acord, cu atât opiniile sale vor fi luate mai mult în considerare și 
cu atât va dispune de mai multe elemente în cadrul votului său de aprobare a acordului 
respectiv. 

Mă angajez să pun în aplicare pe deplin dispozițiile relevante ale Acordului-cadru și ale 
Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Înțeleg că Parlamentul este în 
general mulțumit de modul în care decurge practica actuală de asigurare a unui flux 
sistematic, transparent și continuu de informații. Totuși, sunt de acord și că până și bunele 
practici pot fi îmbunătățite. Deși există o înțelegere comună amplă a procedurilor și 
principiilor între Comisie, Înaltul Reprezentant și Parlament, includerea Consiliului într-un 
acord comun ar reprezenta o valoare adăugată. S-au înregistrat progrese în cadrului 
negocierilor cvadripartite dintre Comisie, Înaltul Reprezentant, Parlament și Consiliu privind 
punerea în aplicare a punctului 40 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. 
Din păcate, nu s-a putut ajunge, până la sfârșitul legislaturii, la un acord acceptabil pentru toți 
participanții. Realizările obținute în cadrul acestui proces ar putea fi un bun punct de plecare. 
Voi încuraja toate părțile să reia negocierile interinstituționale și mă angajez să mă implic pe 
deplin în vederea ajungerii la un acord cu Consiliul, bazat pe încrederea reciprocă și 
recunoașterea responsabilităților fiecărei părți în procesul de negociere și de încheiere a 
acordurilor internaționale. 

ii) negocierile cu privire la revizuirea Acordului interinstituțional din 2002 dintre 
Parlamentul European și Consiliu privind accesul la informațiile sensibile din domeniul 
PESC/PSAC, inclusiv cu privire la sancțiuni, la mandatele pentru misiunile PSAC, la 
rapoartele acestora, la strategiile de țară transmise către COPS de către RSUE? 

Parlamentul trebuie să aibă acces la documentele de care are nevoie pentru a-și exercita rolul 
de control, indiferent dacă sunt sau nu clasificate. Cu toate acestea, este în interesul UE ca 
informațiile clasificate să fie tratate nu numai în conformitate cu regulile de protecție fizică 
aplicabile, ci și, în general, printr-un cadru juridic și politic solid.  

În timp ce informațiile clasificate din afara PESC sunt reglementate de Acordul 
interinstituțional dintre Parlamentul European și Consiliu, care a intrat în vigoare în 2014, 
instrumentul în vigoare pentru informațiile clasificate din domeniul PESC/PSAC — Acordul 
interinstituțional din 2002 — datează dinainte de Tratatul de la Lisabona și nu mai este 
adaptat actualului cadru instituțional; acest instrument trebuie să fie înlocuit. În urma 
aprobării recente a Consiliului a relansării negocierilor cu Parlamentul cu privire la un acord 
care să înlocuiască Acordul interinstituțional din 2002, consider că negocierile ar trebui să 
înceapă imediat și mă angajez pe deplin în vederea ajungerii la un acord cât mai rapid posibil 
în noul mandat. Pe parcursul desfășurării negocierilor, mă angajez să mă implic în mod activ 
în cadrul reuniunilor Comisiei speciale. 
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4. Cum veți îmbunătăți în continuare cooperarea dintre CE/SEAE și Parlament – în 
special Comisia pentru afaceri externe – pe baza angajamentelor și a practicilor ÎR/VP 
anteriori, în special în ceea ce privește: 

i) o declarație actualizată privind responsabilitatea politică sau o eventuală 
transformare a acesteia într-un acord interinstituțional între Parlamentul European și 
Comisie privind responsabilitatea politică și cooperarea în materie de politici externe. 
Declarația privind responsabilitatea politică este în vigoare de 9 ani, perioadă în care 
relațiile dintre Parlament și ÎR/VP au evoluat în mod semnificativ. Prin urmare, ar fi 
logic ca baza juridică pentru responsabilitatea politică să fie adusă la nivelul necesar și 
să se înceapă negocierile pentru un AII în domeniul politicilor externe, ceea ce ar face ca 
relațiile dintre Parlament, Comisie și SEAE să fie mai coerente, mai coordonate și mai 
transparente; 

Consider că este extrem de important să ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile noastre 
în fața Parlamentului European. Temeiul juridic al acestei responsabilități este consacrat în 
tratate.  

Declarația Înaltului Reprezentant cu privire la responsabilitatea politică din 2010 pune în 
aplicare dispozițiile tratatului privind cooperarea cu Parlamentul European în domeniul PESC 
și PSAC, în special articolul 36 din TUE. Acord o importanță deosebită conținutului și 
spiritului Declarației, care este la fel de relevantă astăzi cum era și în 2010. Sunt de acord că 
relația dintre Parlament și ÎR/VP a evoluat într-un parteneriat pozitiv și special, având la bază 
Declarația.  

Din numeroasele discuții pe care le-am avut cu membri Comisiei AFET, cu ÎR/VP Mogherini 
și cu alte părți interesate, înțeleg că Declarația a fost pusă în aplicare în mod satisfăcător 
pentru toate părțile. Cu toate acestea, sunt de acord că ar trebui să căutăm întotdeauna domenii 
în care putem face mai mult și mai bine. În acest sens, consider că flexibilitatea Declarației 
reprezintă un avantaj pentru dezvoltarea și intensificarea cooperării noastre atunci când este 
necesar. Un exemplu în acest sens este schimbul de informații clasificate în domeniul 
PESC/PSAC, aspect referitor la care, după cum am precizat, mă angajez să facem progrese în 
cadrul negocierilor privind un acord care să înlocuiască Acordul interinstituțional din 2002. 
Un alt aspect de luat în considerare ar putea fi găsirea unei modalități de a consulta într-un 
mod mai sistematic Parlamentul European înainte de adoptarea noilor comunicări, strategii și 
mandate. Deși această consultare se realizează deja în mod regulat, sunt pregătit să caut 
modalități de a face acest lucru într-un mod mai sistematic și mai coerent.  

Având în vedere cele de mai sus, mă angajez să depun în continuare eforturi în vederea 
aplicării integrale și cuprinzătoare a Declarației, pornind de la realizările din ultimii ani și 
respectând principiile directoare ale transparenței, responsabilității și legitimității 
democratice.  

 

ii) o mai bună sincronizare a activităților Comisiei/SEAE și Parlamentului, de exemplu 
prin partajarea sistematică în avans a calendarelor pentru difuzarea documentelor 
strategice oficiale (strategii, comunicări), pentru reuniuni ministeriale și reuniuni la 
nivel înalt, pentru propuneri de deschidere a negocierilor privind acordurile 
internaționale, dialoguri pe tema drepturilor omului etc.; 

Astfel cum se prevede în Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană, chiar înainte de a-și începe mandatul, președintele ales prezintă 
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Parlamentului European orientările sale politice. Aceste orientări definesc activitatea 
planificată în cadrul următorului mandat. Orientările politice ale președintei alese von der 
Leyen urmăresc șase ambiții majore clare, printre care se numără o Europă mai puternică pe 
plan internațional, identificând o serie de inițiative-cheie care urmează să fie puse în aplicare 
în cursul mandatului. Orientările, la care se adaugă activitatea celorlalte instituții, vor 
constitui, de asemenea, baza primului program multianual realizat vreodată, care ar trebui să 
fie convenit de cele trei instituții. 

În plus, Comisia publică un program de lucru anual care anunță inițiativele majore, inclusiv 
strategiile și comunicările importante, pentru un anumit an. Atât înainte, cât și după adoptarea 
programului său de lucru, Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și, respectiv, cu 
Consiliul. 

Recunosc necesitatea de a menține și, atunci când este necesar, de a îmbunătăți practicile de 
schimb de informații și de transmitere a documentelor către Comisia AFET, inclusiv a 
documentelor prospective. Acest lucru este important pentru asigurarea unei cooperări 
interinstituționale cât mai eficace posibil. Deși natura foarte schimbătoare a politicii externe 
va îngreuna uneori planificarea, mă angajez ca, atunci când este necesară o reacție rapidă la 
evenimente neprevăzute și, prin urmare, decizia de a prezenta o comunicare specifică sau 
chiar de a deschide o negociere specifică poate fi luată într-un termen scurt, să mă asigur că 
AFET este informată în mod corespunzător și că există un dialog, în cea mai mare măsură 
posibilă.  

În ceea ce privește informarea Parlamentului și a Consiliului cu privire la planificarea 
acordurilor internaționale ca parte a exercițiului anual de programare, pe lângă angajamentul 
meu față de respectarea deplină a articolului 218 alineatul (10) din TFUE și a jurisprudenței 
relevante a Curții de Justiție a UE, sunt pregătit să caut modalități de îmbunătățire a furnizării 
timpurii de informații privind planificarea. Mă angajez, de asemenea, în nume propriu și în 
numele serviciilor din subordinea mea, să continuăm practica de informare, cât mai rapid 
posibil, cu privire la planificarea reuniunilor ministeriale, a dialogurilor privind drepturile 
omului și a altor reuniuni importante. 

 

iii) cooperarea și schimbul de informații, inclusiv în scris, cu Comisia pentru afaceri 
externe la negocierea acordurilor internaționale, în special punând în practică imediat 
acele părți ale textului anterior convenite cu prilejul negocierilor privind punctul 40 din 
Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare care intră în prerogativele 
VP/ÎR; angajamentul de a nu aplica cu titlu provizoriu acordurile internaționale înainte 
ca Parlamentul să își fi dat acordul 

Așa cum am precizat în răspunsul la întrebarea 3, mă angajez să informez pe deplin 
Parlamentul cu privire la toate etapele care țin de prerogativele mele, de la începutul 
procesului de negociere, după fiecare rundă de negocieri și până la încheierea tuturor 
acordurilor internaționale. Aceste părți — „anterior convenite” în cadrul negocierilor privind 
punctul 40 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare — sunt pe deplin 
compatibile cu acordul-cadru și conforme cu practicile actuale. 

În paralel și în măsura în care sunt vizate acorduri-cadru generale care intră în sfera mea de 
competență (cum ar fi acordurile de asociere sau acordurile de parteneriat și cooperare), mă 
angajez să solicit serviciilor din subordinea mea să ia următoarele măsuri pentru a se asigura 
că Parlamentul este informat pe deplin, în toate etapele negocierilor: 

 • să transmită Parlamentului toate proiectele directivelor de negociere care sunt propuse 
Consiliului; 
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• să informeze în mod regulat Parlamentul European înainte de evenimentele majore și 
în etape-cheie ale negocierilor internaționale; 

• să pună la dispoziția Parlamentului European, verbal sau în scris, informațiile privind 
propunerile de fond care urmează să fie comunicate partenerilor de negociere în cursul 
negocierilor, în măsura în care acestea sunt comunicate Consiliului; 

• să transmită Parlamentului European textul acordurilor internaționale la sfârșitul 
negocierilor, astfel cum a fost parafat de negociatorii-șefi.  

Aceste măsuri ar trebui să facă obiectul unor modalități adecvate de asigurare a 
confidențialității unor astfel de informații, în special în cazul în care acestea sunt sensibile 
și/sau clasificate.  

În ceea ce privește aplicarea provizorie, Consiliul este instituția care are competența de a 
decide dacă și când un anumit acord se aplică cu titlu provizoriu. Acestea fiind spuse, sunt 
pregătit, atunci când se propun decizii de semnare și aplicare provizorie a acordurilor-cadru 
importante din punct de vedere politic care intră în responsabilitatea mea (cum ar fi acordurile 
de asociere sau acordurile de parteneriat și cooperare), să invit Consiliul să amâne aplicarea 
provizorie până la aprobarea acordurilor respective de către Parlamentul European. Această 
practică nu ar trebui să aducă atingere cazurilor bine justificate de extremă urgență practică 
sau politică. În astfel de cazuri, voi insista în continuare asupra importanței aplicării cu titlu 
provizoriu a acordului imediat după semnarea acestuia. După cum am precizat, Consiliul va 
avea prerogativa de a lua o decizie în acest sens. Prin urmare, consider că este foarte 
important ca și Consiliul să fie implicat în noi modalități practice menite să asigure o 
înțelegere comună cuprinzătoare, care să acopere toate etapele și stadiile procesului. Prin 
urmare, încurajez din nou reluarea negocierilor și îmi reiterez angajamentul de a participa pe 
deplin la eforturile în vederea ajungerii la un acord între toți actorii instituționali, pe baza 
progreselor înregistrate până acum.  

 

iv) consultarea cu Comisia pentru afaceri externe în legătură cu prioritățile și pozițiile 
de politică externă ale UE, în special înainte de reuniunile Consiliului pentru afaceri 
externe și publicarea comunicărilor, strategiilor și mandatelor noi sau actualizate ale 
UE; 

Relațiile actuale strânse dintre Parlament și ÎR/VP reprezintă o evoluție pozitivă la care s-a 
ajuns în ultimul deceniu. Cu greu ne-am fi putut imagina în cursul celei de a 6-a legislaturi, pe 
vremea când eram deputat în Parlamentul European, că dialogul dintre Parlament și ÎR/VP ar 
deveni atât de profund și de regulat cum este acum. Acest aspect nu este un scop în sine, dar 
este crucial pentru promovarea obiectivelor de politică externă ale UE și pentru asigurarea, în 
același timp, a responsabilității, permițând oferirea de feedback și de orientare politică și 
sporind legitimitatea democratică a politicilor noastre.  

Mă angajez să mențin și să intensific și mai mult fluxul continuu și bogat de informații cu 
Parlamentul, punând în aplicare pe deplin Declarația Înaltului Reprezentant cu privire la 
responsabilitatea politică din 2010. Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte al 
Comisiei, voi cere serviciilor să fie disponibile pentru consultări, schimburi de opinii și 
informări, precum și să solicite în mod proactiv punctul de vedere al Parlamentului înainte de 
adoptarea unor noi comunicări, strategii și mandate. Mă angajez să caut modalități de a face 
acest lucru într-un mod mai sistematic și mai coerent, alegând formatul corespunzător dintre 
canalele de dialog existente — schimburi de opinii în cadrul Comisiei AFET, reuniuni 
comune de consultare, Comisia specială introdusă de Acordul interinstituțional din 2002 sau, 
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dacă este necesar, reuniuni ad hoc, în funcție de sensibilitatea, confidențialitatea și caracterul 
urgent al subiectelor care urmează să fie discutate.  

Mă angajez să continui practica actuală, astfel încât să mă asigur că eu sau reprezentantul meu 
suntem disponibili pentru a informa Comisia AFET înainte de reuniunile Consiliului Afaceri 
Externe și cu privire la rezultatele acestor reuniuni. În cazul în care nu se va putea proceda la 
această informare în formatul unei reuniuni cu ușile închise a Comisiei AFET, președintele 
AFET va primi informațiile în scris, conform practicii consacrate.  

 

v) evaluarea modului în care au fost luate în considerare opiniile Parlamentului în urma 
adoptării rezoluțiilor sau consultărilor menționate anterior; 

Sunt ferm convins că un schimb de informații și de opinii regulat, cuprinzător și de fond este 
cea mai bună și singura modalitate de a se asigura că punctele de vedere și pozițiile 
Parlamentului European sunt luate în considerare în mod corespunzător în toate etapele 
desfășurării politicii externe. Mă angajez să continui practicile aplicate în această privință, în 
special schimburile periodice pe care eu însumi și serviciile de care răspund le desfășurăm cu 
organismele relevante ale Parlamentului European, și să mă asigur că acestea sunt utilizate cât 
mai bine și mai eficient posibil.  

 

vi) continuarea transmiterii de rapoarte politice din partea SEAE către anumiți 
funcționari ai Parlamentului și către membri relevanți ai personalului, cu modalități 
îmbunătățite: mai rapid, acoperind un spectru mai larg (note rapide, includerea 
delegațiilor care nu au fost încă acoperite, strategiile de țară privind drepturile omului) 
și evitând atât cenzura, cât și supraclasificarea; 

Schimbul de rapoarte reflectă convingerea mea că punerea la dispoziție a unui ansamblu mai 
larg de cunoștințe comune privind evoluțiile relațiilor externe va aduce beneficii directe 
cooperării și dialogului nostru pe teme de politică externă. Modalitățile practice de 
„transmitere a unor rapoarte politice specifice de la anumite delegații ale UE către deputați 
desemnați în Parlamentul European” au fost convenite, în 2016, între SEAE și 
Parlamentul European tocmai în acest spirit.  

Îmi confirm angajamentul de a continua punerea în aplicare deplină a modalităților practice 
convenite între SEAE și Parlamentul European și voi cere serviciile din subordinea mea să 
acționeze în consecință. Sunt, de asemenea, deschis la căutarea unor modalități de facilitare a 
acestui exercițiu, dacă și atunci când este util. Voi cere serviciilor din subordinea mea să 
evalueze practica actuală și să mă informeze cu privire la îmbunătățirile care pot fi aduse 
pentru sporirea eficienței și calității schimbului nostru de informații, asigurând totodată pe 
deplin securitatea și confidențialitatea. Este în interesul nostru reciproc ca informațiile 
comunicate să fie de înaltă calitate și să fie transmise rapid și cu respectarea deplină a 
normelor corespunzătoare de securitate și confidențialitate, ceea ce reprezintă o condiție 
prealabilă indispensabilă pentru schimbul de informații care ar putea fi sensibile.  

De asemenea, în calitate de fost deputat în Parlamentul European, sunt pe deplin conștient de 
importanța pe care o acordați informațiilor, întrucât acestea vă permit să luați decizii în 
cunoștință de cauză. Prin urmare, aș propune să se recurgă într-o mai mare măsură la practica 
solicitării de informări specifice pentru deputații în Parlamentul European înaintea unei vizite 
în străinătate sau în perspectiva altor evenimente legate de politica externă.  
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vii) schimburi periodice de opinii (i) în plen; (ii) cu membrii Comisiei pentru afaceri 
externe și (iii) participarea regulată la conferințele interparlamentare privind 
PESC/PSAC; 

Sunt ferm convins de avantajele reciproce importante pe care le oferă consultarea PE cu 
privire la aspectele principale și opțiunile de bază ale PESC/PSAC, în conformitate cu 
articolul 36 din TUE, din mai multe motive: consultarea PE oferă ocazia de a purta dezbateri 
și de a obține feedback și orientare, asigură asumarea responsabilității pentru ceea ce facem și 
sporește legitimitatea democratică și vizibilitatea acțiunii noastre, precum și informarea 
cetățenilor cu privire la aceasta. 

Din aceste motive, mă angajez să purtăm un dialog regulat. Dezbaterile plenare organizate de 
două ori pe an în vederea adoptării rapoartelor anuale ale Parlamentului European privind 
punerea în aplicare a PESC și PSAC în conformitate cu articolul 36 din TUE, dezbaterea 
anuală privind drepturile omului și democrația în lume, precum și dezbaterile frecvente pe 
teme de actualitate ale politicii externe organizate în plen constituie, fără îndoială, piatra de 
temelie a dialogului nostru. Cu toate acestea, în interesul nostru comun, aș dori să ne 
concentrăm asupra canalelor de dialog existente care ne permit să purtăm în timp util 
dezbateri sincere și substanțiale, în cadrul cărora ascultăm preocupările fiecăruia dintre noi și 
răspundem acestor preocupări, cum ar fi schimburile de opinii din cadrul Comisiei AFET, al 
Comisiei speciale introduse de Acordul interinstituțional din 2002 sau al reuniunilor comune 
de consultare. Atunci când este util, am putea solicita, de asemenea, reuniuni ad hoc în 
formatul corespunzător, la care să fie invitați și deputați din alte comisii care se ocupă de 
relațiile externe.  

Intenționez, de asemenea, să particip în mod regulat, pe cât posibil, la conferințele 
interparlamentare privind PESC/PSAC. În această privință, s-a dovedit utilă practica 
organizării conferințelor interparlamentare în paralel cu reuniunile Gymnich. Mă angajez, de 
asemenea, să țin legătura cu președinția prin rotație a Consiliului pentru a mă asigura că 
președintele Comisiei AFET este invitat la reuniunile Gymnich. 

 

viii) cooperarea, coordonarea și eficiența activităților de sprijinire a democrației între 
SEAE, Comisie și Parlament – prin intermediul mecanismelor interinstituționale, al 
accesului la informații, al monitorizării și al punerii în aplicare a recomandărilor PE – 
având în vedere în special că Parlamentul European are o experiență dovedită în 
concretizarea activităților de susținere a democrației (în special în cei patru piloni 
principali ai misiunilor de observare a alegerilor, consolidarea capacităților 
parlamentelor, medierea și dialogul, acțiunile în domeniul drepturilor omului); 

Sprijinirea democrației în întreaga lume reprezintă în momentul de față o prioritate majoră 
pentru UE. La 14 octombrie, Consiliul Afaceri Externe intenționează să adopte noi concluzii 
privind democrația, care să reflecte această prioritate. Având în vedere experiența mea de 
coordonare a activităților Parlamentului în calitate de președinte al acestuia și contribuția pe 
care am avut-o la modelarea activității Consiliului în calitate de ministru al afacerilor externe, 
consider că acesta este un domeniu în care cooperarea dintre instituții funcționează bine, poate 
și pentru că există un consens larg cu privire la ceea ce trebuie făcut. Nu este întâmplător 
faptul că activitățile UE de observare electorală au devenit, de-a lungul anilor, un model de 
bună cooperare: acestea funcționau deja bine pe vremea când eram copreședinte al Grupului 
de coordonare a alegerilor, în calitate de președinte al Comisiei DEVE. Voi menține acest 
model excelent de cooperare.  
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Cred însă că putem coopera mai bine în ceea ce privește activitățile pe parcursul întregului 
ciclu electoral, inclusiv acțiunile ulterioare observării, dar și în situațiile preelectorale, atunci 
când riscurile de tensiuni electorale și de violență pot fi ridicate. Toți actorii europeni sunt 
activi în legătură cu aceste aspecte: SEAE este foarte implicat în activități de mediere și 
dialog, Comisia are un important program de sprijinire a democrației, bine dezvoltat, iar 
Parlamentul contribuie în mare măsură la promovarea dialogului interparlamentar prin 
intermediul delegațiilor regulate, precum și al schimburilor parlamentare specifice și al 
operațiunilor de mediere în situații de conflict potențial sau real. Având în vedere că medierea 
este un instrument de prim răspuns în acțiunea externă a UE, consolidarea capacității 
instituționale de mediere și dialog va rămâne o prioritate de vârf și ne vom asigura că 
rezultatele noastre sunt pe măsura importanței politice acordate medierii și dialogului în 
acțiunea noastră externă. Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la 
construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere [2018/2159(INI)] oferă o 
bază solidă pentru consolidarea continuă a cooperării interinstituționale în domeniul prevenirii 
conflictelor, iar recomandările acesteia dau deja roade. Pe scurt, va fi înființat un consiliu 
consultativ la nivel înalt al UE privind medierea, cu scopul de a consolida capacitatea 
strategică de intervenție a UE prin intermediul unui grup de consilieri experimentați de rang 
înalt în domeniul medierii care vor pune la dispoziție cunoștințe politice și tehnice specializate 
în cel mai scurt timp. A fost lansat, de asemenea, un proces de actualizare a conceptului din 
2009 privind consolidarea capacităților UE și de mediere. Mă angajez să mă asigur că putem 
răspunde în mod eficient nevoilor emergente în materie de mediere și dialog. În acest context, 
apreciez cooperarea în curs cu Parlamentul European, care este o dovadă a capacității sale de 
mediere și dialog.  

Abordarea integrată a conflictelor și a crizelor externe constituie un element-cheie al acțiunii 
externe a Uniunii, iar implicarea mai coerentă și holistică a UE în conflictele și crizele externe 
va fi în continuare vitală, nu numai pentru a asigura o abordare coerentă între 
Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant și Parlamentul European, ci și pentru a garanta că 
angajamentul nostru global are impactul dorit. Prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și 
medierea ar trebui să joace un rol din ce în ce mai important în cadrul angajamentului global 
al UE față de țările terțe. Fiecare dintre noi avem punctele noastre forte, dar putem face mai 
mult pentru a asigura coordonarea mai sistematică a activității noastre în acest domeniu în 
vederea maximizării impactului nostru colectiv. Astfel, de exemplu, dacă promovăm reforma 
electorală în dialogul nostru politic cu o țară și colaborăm cu statele membre pentru a 
maximiza impactul acestor mesaje, în paralel, Comisia ar putea sprijini consolidarea 
instituțiilor electorale, iar Parlamentul ar putea planifica includerea acestui aspect pe agenda 
unei vizite viitoare în delegație. În astfel de situații, este esențial să ne coordonăm mai mult 
pentru ca aceste activități să se realizeze în mod concertat. Mesajele politice trebuie să fie 
coerente, iar sprijinul pentru cooperare pe care îl oferim trebuie să susțină și obiectivul acestor 
mesaje politice. Este deja cazul în multe situații, dar va trebui să lucrăm împreună pentru a 
face acest lucru într-un mod mai sistematic. 

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, doresc, de asemenea, consolidarea parteneriatului 
special cu Parlamentul European pe tema drepturilor omului. Aceasta este o prioritate 
transversală în toate dimensiunile activității mele. Parteneriatul nostru este deja solid. 
Împreună, promovăm drepturile omului în întreaga lume prin acțiuni politice concrete. 
De exemplu, în fiecare an, organizăm împreună importantul Premiu Saharov. Urmărim, de 
asemenea, în mod activ chestiunile urgente referitoare la drepturile omului dezbătute de 
Parlament. Privind în perspectivă, noul Plan de acțiune privind drepturile omului și 
democrația — care se va desfășura în perioada 2020-2024 — este în curs de pregătire. 
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Crearea de parteneriate cu Parlamentul, dar și cu societatea civilă și cu sectorul privat, este 
esențială pentru obținerea de rezultate pe teren.  

 

ix) îndeplinirea solicitărilor Parlamentului European în legătură cu reprezentanții 
speciali ai UE, îndeosebi prin prezentarea unui document de reflecție strategică pe 
această temă, prin asigurarea unei transparențe sporite în ceea ce privește activitatea 
lor, prin introducerea unor perioade extinse a existenței stării de incompatibilitate, și 
prin asigurarea faptului că numirea acestora este confirmată doar în urma unei evaluări 
pozitive realizate de Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului (Recomandarea 
Parlamentului privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE, 
13 martie 20191). 

Am luat act de recomandările Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European în 
ceea ce privește rolul, mandatul și cooperarea cu reprezentanții speciali ai UE și de dorința 
exprimată de a purta un dialog cu mine pe această temă în primele șase luni ale mandatului 
meu. Sunt gata să analizez și să discut cu dumneavoastră modul în care aceste recomandări ne 
pot ajuta în numirea reprezentanților speciali ai UE și în stabilirea mandatului lor, cu 
respectarea deplină a rolului și a prerogativelor Consiliului în numirea și stabilirea sarcinilor 
reprezentanților speciali ai UE.  

Reprezentanții speciali ai UE și-au dovedit valoarea în repetate rânduri. Aceștia contribuie la 
asigurarea unei implicări puternice a UE, în special în procesele diplomatice care necesită o 
monitorizare atentă. Intenționez să recurg în continuare la acest instrument important în 
urmărirea obiectivelor de politică externă ale UE. 

 

5. Cum intenționați să îmbunătățiți capacitatea de influență și impactul politic al UE în 
acțiunea sa externă? În special:  

i) Cum intenționați să asigurați, în conformitate cu articolul 18.4 din TUE și cu 
articolul 9 din Decizia Consiliului de înființare a SEAE, coordonarea, coerența și 
eficacitatea acțiunii externe a UE, inclusiv în ceea ce privește programarea 
instrumentelor de finanțare externă ale UE?  

Tratatul conferă ÎR/VP, în calitatea sa de vicepreședinte, responsabilitatea pentru relațiile 
externe în cadrul Comisiei și coordonarea altor aspecte ale acțiunii externe a Uniunii. Acest 
lucru este esențial pentru a asigura eficacitatea implicării noastre pe plan internațional. Este o 
cerință a tratatului, dar și un imperativ politic în lumea în care trăim, ca acțiunea externă a UE 
să fie desfășurată și pusă în aplicare într-un mod cuprinzător și coerent, promovând în același 
timp interesele și valorile UE în parteneriatele noastre cu țările terțe.  

În acest scop, se va pune accentul în mod special pe coordonarea, coerența și eficacitatea 
acțiunii externe a UE în cadrul noii „Comisii Geopolitice”, după cum a subliniat președinta 
aleasă von der Leyen în scrisorile sale de misiune adresate membrilor colegiului. Această 
prioritate se va traduce, în special, prin actualizări săptămânale privind politica externă (pe 
care le voi prezenta) și prin discuții sistematice privind acțiunea externă a Uniunii în cadrul 
colegiului, precum și prin reuniuni regulate ale grupului de comisari pentru o Europă mai 
puternică pe plan internațional, pe care îl voi prezida. Consider că acestea vor ajuta UE să 
utilizeze mai bine mijloacele și instrumentele de care dispune pentru promovarea valorilor și a 

                                                 
1 Texte adoptate, P8-TA-PROV(2019)0172 
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intereselor noastre și pentru sporirea impactului acțiunii noastre externe în domenii 
tradiționale precum comerțul, dezvoltarea, afacerile umanitare sau vecinătatea și extinderea. 
Acest lucru va include, de asemenea, asigurarea unei mai bune corelări cu aspectele externe 
ale politicilor noastre interne, de la politica industrială (în special, dar nu numai, în ceea ce 
privește aspectele legate de industria apărării) la chestiunile digitale și afacerile interne. 
Intenționez să mă implic activ în cadrul colegiului pentru a mă asigura că lucrăm împreună la 
identificarea intereselor și a obiectivelor, precum și a mijloacelor și strategiilor de promovare 
și urmărire a acestora într-o perspectivă globală. Acesta este mandatul-cheie care mi-a fost 
încredințat de președinta aleasă von der Leyen. Înțeleg, de asemenea, că și Consiliul așteaptă 
același lucru de la mine. 

Coerența și eficacitatea programării răspund acestei logici, iar noul Instrument de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională care a fost propus ne va ajuta să 
avansăm în această direcție. Acest nou instrument simplificat va fi mai coerent, mai reactiv și 
mai flexibil. În mod fundamental, acesta ar putea aduce o schimbare radicală în ceea ce 
privește aplicarea unei abordări mai strategice în legătură cu finanțarea acordată de UE și 
modul în care aceasta poate fi utilizată mai bine în sprijinul politicilor, intereselor și valorilor 
noastre.  

 

ii) În ceea ce privește viitoarea generație de instrumente de finanțare externă 
(2021-2027), cum intenționați să vă asigurați că se înregistrează îmbunătățiri în 
următoarele domenii: 

- Un rol real pentru Parlamentul European în coordonarea strategică a instrumentelor 
(IVDCI, IPA III), inclusiv utilizarea actelor delegate pentru adoptarea documentelor de 
programare și a altor decizii strategice și participarea Parlamentului la grupurile de 
experți ale Comisiei care întocmesc acte delegate; 

- Având în vedere viitorul instrument de finanțare externă unic IVDCI (2021-2027), cum 
intenționați să asigurați utilizarea sa strategică pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor mai largi de politică externă ale Uniunii, în special coordonarea eficientă a 
acțiunilor și coerența politicilor în domeniul afacerilor externe, al comerțului 
internațional, al dezvoltării și al drepturilor omului? 

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

- Guvernanța, inclusiv o propunere de instituire a unui grup de coordonare orizontal, 
care ar putea fi condus de VP/ÎR, pentru a asigura coordonarea politică globală a 
tuturor instrumentelor de finanțare externă. 

Sunt ferm convins că este deosebit de important ca PE să fie consultat cu privire la aspectele 
principale și opțiunile de bază ale acțiunii externe a UE, cu respectarea deplină a 
articolului 36 din TUE. Această consultare vizează asigurarea responsabilității, a 
feedback-ului și a orientării politice, a legitimității democratice, a vizibilității și a unei 
informări mai bune a cetățenilor. În acest spirit, includerea Fondului european de dezvoltare 
în bugetul UE nu a fost propusă doar pentru a îmbunătăți coerența acțiunii noastre externe – 
aceasta ar spori, de asemenea, în mod semnificativ competențele legislative, bugetare și de 
control ale Parlamentului European, răspunzând astfel unei solicitări legitime și de lungă 
durată a instituției dumneavoastră.  
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În cadrul viitoarelor triloguri privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare 
și cooperare internațională (IVCDCI), este clar că va trebui să definim și mai bine rolul, 
printre altele, al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește guvernanța 
instrumentelor de finanțare; acest lucru ar trebui să se realizeze într-un mod care respectă pe 
deplin prerogativele instituționale ale fiecărei instituții a UE și ar trebui organizat în mod 
eficace. Din discuțiile purtate până acum reiese că toate instituțiile sunt de acord asupra 
principalelor caracteristici pe care ar trebui să le prezinte un nou instrument: mai multă 
eficiență, consecvență, coerență și capacitatea de a reacționa la circumstanțe neprevăzute. 
Pentru a garanta acest lucru, asigurând totodată implicarea corespunzătoare a 
Parlamentului European, mă voi asigura, în cooperare cu comisarii responsabili pentru 
parteneriatele internaționale și pentru vecinătate și extindere, că serviciile Comisiei și SEAE 
vor continua să implice îndeaproape colegiuitorii în pregătirea programelor de cooperare ale 
UE. 

Sunt de acord cu Parlamentul European în ceea ce privește necesitatea direcționării și 
coordonării orizontale a finanțării externe a UE. De fapt, grupul de comisari pentru o Europă 
mai puternică pe plan internațional pe care îl voi prezida poate fi unul dintre instrumentele 
care să asigure o astfel de coordonare. Într-adevăr, conform scrisorii mele de misiune, voi 
avea responsabilitatea de a colabora cu toți colegii din colegiul comisarilor responsabili de 
domeniile relevante pentru a ne asigura că instrumentele noastre de finanțare externă sunt 
utilizate în mod strategic și contribuie la consolidarea poziției de lider și a influenței Europei 
în lume. Voi integra acest aspect în activitatea mai amplă de asigurare a coordonării și 
coerenței acțiunii externe a Uniunii. De exemplu, acordurile comerciale internaționale 
reprezintă un instrument puternic în relațiile noastre cu partenerii externi, deoarece 
promovează standardele și prioritățile UE. Politicile noastre în domeniul dezvoltării și al 
drepturilor omului ne permit, de asemenea, să ne extindem influența la nivel mondial. În mod 
similar, voi colabora strâns cu toți comisarii responsabili de domeniile relevante, cum ar fi, 
printre alții, comisarul pentru parteneriate internaționale, comisarul pentru vecinătate și 
extindere, comisarul pentru gestionarea crizelor, comisarul pentru comerț și comisarul pentru 
piața internă. Tot în spiritul coerenței între planul intern și cel extern, voi depune eforturi 
pentru a mă implica activ în alte grupuri de comisari prezidate de colegii mei vicepreședinți, 
de exemplu, în grupul pentru Pactul ecologic european sau în cel pentru o Europă pregătită 
pentru era digitală. 

În ceea ce privește vecinătatea, necesitatea de a menține o relație privilegiată cu toate țările 
învecinate din perspectiva securității, rezilienței, prosperității și stabilității reprezintă o 
prioritate clară. Revizuirea din 2015 a cadrului de cooperare cu partenerii din vecinătate a 
avut un rol esențial în abordarea intereselor și a provocărilor comune ale UE și ale partenerilor 
noștri. Prin urmare, voi continua să acord prioritate principiilor responsabilității comune și 
diferențierii, pentru a mă asigura că acest cadru rămâne relevant pentru fiecare dintre 
partenerii noștri, protejând totodată interesele UE.  

Pentru perioada 2021-2027, în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională propus, Comisia prevede un pachet financiar total de 
22 de miliarde EUR alocat țărilor din vecinătatea estică și sudică, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 24 % în comparație cu actualul CFM și constituie un prag garantat, care poate doar să fie 
majorat. Aceasta reprezintă cea mai puternică garanție și susținere a politicii noastre de 
vecinătate, care nu a beneficiat niciodată de atâtea resurse și care, în plus, ar putea obține 
acces la resurse suplimentare din „rezerva pentru provocările și prioritățile emergente” 
propusă. În acest context, ar fi menținute caracteristicile esențiale ale parteneriatului special 
cu vecinii noștri, cum ar fi accentul puternic pus pe performanță, și s-ar elimina, în același 
timp, barierele artificiale actuale dintre instrumentele existente de finanțare externă ale UE.  
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iii) Cum intenționați să coordonați activitatea tuturor comisarilor pentru relații externe 
pentru a raționaliza mai bine eforturile diferitelor structuri ale Comisiei și ale SEAE în 
vederea urmăririi unei politici externe coerente a UE? 

Intenționez să îmi asum pe deplin rolul de vicepreședinte al Comisiei și să coordonez acțiunea 
externă a Uniunii Europene astfel încât să consolidăm cât mai mult influența noastră 
internațională, să ne protejăm interesele și să ne promovăm valorile. Activitatea mea de 
vicepreședinte al Comisiei îmi va oferi informațiile necesare pentru a-mi exercita 
responsabilitățile în calitate de Înalt Reprezentant și președinte al Consiliului Afaceri Externe 
și viceversa, de exemplu prin valorificarea pe deplin a posibilității de a prezenta comunicări 
comune cu Comisia. Desigur, mă voi asigura că activitățile pe care le voi desfășura în cadrul 
acestor responsabilități diferite sunt pe deplin coerente. 

Mă voi implica pe deplin în activitățile colegiului comisarilor, care va discuta și va decide în 
mod sistematic cu privire la aspectele legate de acțiunea externă. În sprijinul acestei practici, 
toate serviciile și cabinetele vor pregăti săptămânal aspectele externe ale reuniunilor 
colegiului, reflectând astfel un proces aplicat deja în domeniul relațiilor interinstituționale, 
prin intermediul unui nou organism colegial de pregătire - grupul pentru coordonare externă 
(„EXCO”) - care va fi coprezidat de șeful meu adjunct de cabinet și de consilierul diplomatic 
al președintelui.  

De asemenea, voi valorifica pe deplin activitatea grupului de comisari pentru o Europă mai 
puternică pe plan internațional, care va reprezenta un instrument dedicat acestui scop. Trebuie 
să purtăm discuții mai strategice între toți membrii Comisiei cu responsabilități externe, nu 
numai cu cei responsabili de politicile externe ale UE, ci și cu cei responsabili cu politicile 
interne care au o dimensiune externă pronunțată, cum ar fi migrația, mediul digital, energia 
sau clima. În plus, voi direcționa activitățile noastre legate de apărare și mă voi asigura că 
eforturile pe care le depunem pentru crearea unei veritabile uniuni europene a apărării sunt 
coerente și consecvente, cooperând îndeaproape în special cu vicepreședintele executiv pentru 
o Europă pregătită pentru era digitală și cu comisarul pentru piața internă. 

Cooperarea strânsă la nivel de servicii între serviciile Comisiei și SEAE va fi absolut esențială 
pentru formularea și executarea în mod eficient a acțiunii externe a UE. Împreună cu 
președinta aleasă, voi depune eforturi pentru a mă asigura că serviciile Comisiei și SEAE 
colaborează armonios în vederea îndeplinirii priorităților noii Comisii și în conformitate cu 
deciziile Consiliului și cu orientările Consiliului European. Voi avea, de asemenea, privilegiul 
de a conduce rețeaua de delegații ale UE din întreaga lume, în care funcționarii SEAE și cei ai 
Comisiei lucrează împreună sub autoritatea unui singur ambasador al UE. 

În ceea ce privește conectivitatea: Cum ar trebui coordonate măsurile de politică 
externă necesare și cum vă veți asigura că există suficiente mijloace financiare 
disponibile pentru strategie? 

UE a identificat importanța geoeconomică a conectivității, printre alte domenii de politică, 
pentru promovarea intereselor UE, contribuția la creșterea economică și creșterea nivelului de 
ocupare a forței de muncă pe plan intern. Este important ca acțiunea noastră externă, în toate 
elementele sale, să consolideze importanța sustenabilității și a normelor convenite la nivel 
internațional, inclusiv în ceea ce privește sustenabilitatea climatică, socială, bugetară și 
economică. Conectivitatea are, de asemenea, implicații în ceea ce privește securitatea. Pentru 
ca această strategie să producă rezultate, UE trebuie să asigure, în cadrul coordonării generale 
a acțiunii sale externe, o coordonare strânsă la nivelul politicilor, actorilor și acțiunilor sale. 
Întrucât conectivitatea (ale cărei dimensiuni cuprind mediul digital, transporturile, energia și 
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latura umană) poate fi abordată numai pe o scară largă, este necesară o abordare la nivelul 
întregii UE, care să includă instituțiile UE, statele membre și sectorul privat din UE.  

Trebuie să decidem împreună care sunt interesele strategice cheie ale UE, să ne concentrăm 
asupra acestora, să mobilizăm investițiile private și să creăm mediul necesar pentru atragerea 
acestor investiții și să utilizăm o nouă generație de instrumente care să producă rezultate într-
un mod mai eficient și mai rapid, sprijinind operatorii economici ai UE în străinătate.  

Negocierile în curs privind CFM vor fi esențiale pentru stabilirea ambiției europene în ceea ce 
privește politica noastră externă și vor ghida următorul exercițiu de programare.  

 

iv) În ce măsură intenționați să utilizați potențialul deplin al Tratatului de la Lisabona 
pentru a permite decizii de vot cu majoritate calificată cu privire la PESC în cadrul 
Consiliului (articolul 31 alineatul (2) din TUE)? 

Având în vedere provocările complexe cu care ne confruntăm în prezent, politica externă a 
UE și PESC, în special, trebuie să promoveze în mod eficace interesele strategice și valorile 
UE. Pentru a fi un lider mondial, Uniunea trebuie să fie în măsură să ia decizii într-un mod 
mai rapid și mai eficient, depășind constrângerile din procesul nostru decizional care ar putea 
afecta politica externă. Având în vedere că acțiunea externă a UE poate fi subminată în lipsa 
unității la nivelul UE, statele membre ar trebui să respecte principiul cooperării loiale 
consacrat în tratat. Trebuie să fim flexibili și să acționăm rapid și hotărât. Voi urmări 
utilizarea tuturor mijloacelor disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, în special a celor 
oferite de Tratatul de la Lisabona, în conformitate cu orientările politice și scrisorile de 
misiune prezentate de președinta aleasă von der Leyen. 

 

Este necesar să se analizeze dincolo de constrângerile impuse politicii externe a UE prin 
regula unanimității. Ce propuneri aveți în vedere pentru a permite luarea anumitor 
decizii prin vot cu majoritate calificată, în special în chestiuni legate de politica externă 
și de securitate, începând cu deciziile privind drepturile omului și misiunile civile? Ce 
acțiuni aveți în vedere pentru a convinge țările să accepte o modificare a tratatelor? 

 În conformitate cu scrisoarea mea de misiune, în momentul prezentării de propuneri, voi 
urmări utilizarea clauzelor din tratate care permit adoptarea anumitor decizii privind politica 
externă și de securitate comună prin vot cu majoritate calificată. În acest context, intenționez 
să particip la o discuție deschisă cu Consiliul în vedere asigurării nivelului necesar de 
încredere pentru explorarea posibilității de a utiliza aceste clauze, inclusiv în domeniile 
menționate de Parlamentul European. „Abținerea constructivă” este o altă posibilitate 
pragmatică oferită de tratat pentru depășirea constrângerilor legate de votul în unanimitate. 

În acest context, aș dori să menționez, de asemenea, activitatea în curs din cadrul Consiliului 
care vizează revizuirea modalităților și a metodelor de lucru pentru asigurarea eficacității 
PESC și a politicii externe a UE în sens mai larg. Putem consolida procesul decizional din 
cadrul Consiliului, de la schimbul sporit de informații la comunicarea efectivă și punerea în 
aplicare a pozițiilor comune ale UE, urmărind în primul rând asigurarea unității UE și, prin 
urmare, consolidarea credibilității și a influenței sale.  

Utilizarea și aplicarea posibilităților oferite de Tratatul de la Lisabona, precum și 
îmbunătățirea modalităților de punere în aplicare a politicii externe vor contribui la asigurarea 
asumării responsabilității de către statele membre și a unității, precum și a coerenței și 
eficacității acțiunii externe a UE. 
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v) În timpul mandatului dumneavoastră, veți începe o revizuire a SEAE ca instituție, 
inclusiv o revizuire a deciziei Consiliului de instituire a acestuia, de asemenea în vederea 
consolidării semnificative a caracterului european și a spiritului de echipă („esprit de 
corps”) al personalului diplomatic al acestuia, inclusiv angajamentul de a asigura 
paritatea de gen în numirile de înalți funcționari din cadrul delegațiilor SEAE și UE, 
inclusiv obiectivul de 50 % de femei în funcția de șef al delegației UE până în 2024? 

În conformitate cu decizia Consiliului din 2010, SEAE a trecut printr-un proces de revizuire 
substanțială în 2013 și, din nou, la o scară mai mică, în 2015. Aceste revizuiri au stat la baza 
unui proces de adaptare a structurilor, a metodelor de lucru și a organizării, menit să asigure 
că SEAE este mai bine echipat, mai eficient și mai în măsură să își îndeplinească rolul care îi 
este conferit prin tratat. De fapt, acesta este un proces continuu și consider că îmi revine 
responsabilitatea de a mă asigura că SEAE își poate îndeplini rolul în contextul politicii 
externe aflată în permanentă schimbare. Deși procesul oficial de revizuire s-a încheiat, vom 
continua să depunem eforturi în vederea îmbunătățirii structurilor și a metodelor de lucru.  

În ceea ce privește provocarea specifică legată de asigurarea parității de gen, împărtășesc 
opiniile președintei alese și voi urmări asigurarea egalității de șanse și a diversității în cadrul 
SEAE. Acest lucru nu ține numai de credibilitate și de egalitatea de șanse, ci și de 
îmbunătățirea metodelor de lucru: toate cercetările arată că organizațiile care promovează 
diversitatea iau decizii mai bune și lucrează într-un mod mai durabil și mai productiv. Este în 
interesul tuturor ca organizația noastră să aibă personal diversificat, ținând seama de toate 
aspectele diversității. 

În cadrul SEAE, la nivel numeric global s-a ajuns aproape la echilibrul dintre femei și bărbați, 
dar din punct de vedere calitativ, acest echilibru nu este încă asigurat. Recomandările unui 
grup operativ al SEAE privind egalitatea de șanse sunt în curs de aplicare pentru a accelera 
progresele către asigurarea unui echilibru de gen durabil la toate nivelurile și în toate funcțiile 
și categoriile de locuri de muncă din cadrul SEAE, inclusiv prin intermediul rețelei informale 
„Femeile și SEAE”, care oferă servicii specifice de mentorat pentru femei în funcții de 
conducere. De asemenea, vom continua să încurajăm participarea unui număr mai mare de 
femei candidate din partea serviciilor diplomatice ale statelor membre. 

 

vi) UE și statele membre au făcut obiectul unui atac constant din partea dezinformării și 
a știrilor false provenind din surse diferite care influențează opinia publică și, în unele 
cazuri, amenință procesele democratice din UE. Care considerați că sunt amenințările și 
provocările majore cu care se confruntă UE în combaterea dezinformării? Cum 
intenționați să soluționați aceste probleme? Cum apreciați rolul dumneavoastră în 
consolidarea securității cibernetice în UE?  

Dezinformarea și manipularea spațiilor noastre de informare reprezintă o amenințare la adresa 
democrațiilor noastre și a dezbaterii publice libere și informate la nivel mondial. Există dovezi 
clare că actori statali străini, adesea în strânsă cooperare cu actori interni, recurg din ce în ce 
mai mult la strategii de dezinformare pentru a influența dezbaterile societale, a crea dezbinare 
și a se amesteca în procesul decizional democratic, inclusiv în alegerile electorale. Campaniile 
de dezinformare fac parte adesea din provocări hibride, care implică atacuri cibernetice 
îndreptate nu numai împotriva statelor membre ale UE, ci și împotriva partenerilor noștri din 
vecinătate. 

Contracararea dezinformării și consolidarea rezilienței societăților noastre la imixtiunile și 
manipulările externe reprezintă o prioritate comună pentru instituțiile UE și statele membre. 
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Acest lucru poate fi realizat numai printr-o abordare la nivelul întregii societăți, prin 
conjugarea eforturilor depuse de guverne, societatea civilă, cercetători și verificatori de fapte, 
sectorul privat (inclusiv platformele online) și mass-media. În același timp, trebuie să 
garantăm pe deplin principiul libertății de exprimare. Trebuie să găsim echilibrul corect. 

Exact acesta este spiritul Planului de acțiune cuprinzător împotriva dezinformării, adoptat în 
2018, care oferă orientări pentru activitatea noastră în acest domeniu. În acest sens, există o 
serie de acțiuni prioritare. Trebuie să fim mai performanți în detectarea, analizarea și 
demascarea dezinformării, indiferent de originea acesteia și de tacticile utilizate. Trebuie să 
consolidăm punerea în comun și schimbul de analize și bune practici prin intermediul 
Sistemului de alertă rapidă, care conectează toate statele membre și instituțiile UE în cadrul 
unei rețele unice gestionate de SEAE. Ar trebui să ne coordonăm mai bine comunicările prin 
care răspundem incidentelor de dezinformare. Trebuie să elaborăm norme clare pentru 
platformele digitale și pentru industrie în acest domeniu. Codul de bune practici a început deja 
să pună în aplicare astfel de norme, asupra cărora trebuie să reflectăm în continuare. În orice 
caz, avem nevoie de norme mai bune în materie de transparență și de o mai bună cooperare în 
ceea ce privește accesul la date și utilizarea algoritmilor. Toate aceste aspecte sunt în prezent 
în curs de evaluare. Trebuie, de asemenea, să devenim mai performanți în ceea ce privește 
sensibilizarea și capacitarea cetățenilor noștri. Ar trebui să facem acest lucru prin sprijinirea 
jurnalismului de calitate și a mijloacelor de informare independente, prin dezvoltarea 
programelor de educație în domeniul mass-mediei, prin cooperarea transfrontalieră dintre 
profesioniștii din domeniul mass-mediei, precum și prin intermediul organismelor de 
autoreglementare pentru mass-media. 

Setul de instrumente pentru diplomația cibernetică permite UE și statelor sale membre să 
recurgă la întreaga gamă de politici și instrumente, inclusiv la măsuri restrictive, pentru a 
menține spațiul cibernetic deschis, stabil și sigur. 

Intenționez să lucrez în strânsă colaborare cu Parlamentul European și cu Comisia, în special 
cu vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală, cu vicepreședintele 
pentru valori și transparență și cu comisarul pentru piața internă. În cele din urmă, dar nu în 
ultimul rând, eforturile noastre viitoare vor trebui să se bazeze, de asemenea, pe o cooperare 
strânsă cu partenerii internaționali, în special cu Grupul celor șapte (G7) și cu Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). 

Această chestiune a fost un subiect de raport și recomandare din partea 
Parlamentului European, ambele solicitând măsuri concrete în mai multe domenii 
diferite, inclusiv transformarea grupului operativ Stratcom într-o unitate de sine 
stătătoare în cadrul SEAE. 

SEAE s-a aflat în fruntea eforturilor de combatere a dezinformării prin activitățile sale de 
demascare a campaniilor de dezinformare din vecinătatea estică a UE, conform mandatului 
conferit de Consiliul European în 2015. De la adoptarea planului de acțiune împotriva 
dezinformării, SEAE și-a intensificat semnificativ rolul și activitățile și a extins domeniul de 
aplicare al acestor activități. Cu sprijinul Parlamentului European, am reușit să consolidăm 
cele trei grupuri operative existente (grupul operativ East Stratcom, grupul operativ 
Balcanii de Vest și grupul operativ Sud), atât în ceea ce privește personalul, cât și bugetul de 
care dispun. Am creat, de asemenea, o echipă care se ocupă de chestiuni conexe, având 
inclusiv capacitatea de analiză a datelor, care desfășoară activități de informare și 
sensibilizare, precum și de comunicare cu societatea civilă și cu industria.  

Avem în prezent o echipă profesionistă, care dispune de o expertiză considerabilă și care 
funcționează foarte bine în contextul actual. Bineînțeles, sunt pregătit să iau în considerare 
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toate aspectele organizatorice care pot apărea ca urmare a modificării activității sale. Acord o 
importanță deosebită activității noastre de combatere a dezinformării. 

 

6. În scrisoarea dumneavoastră de misiune se afirmă că UE „trebuie să fie mai 
strategică, mai asertivă și mai unită în abordarea relațiilor externe”. Strategia globală a 
UE pentru 2016 stabilește principii și priorități comune pentru acțiunea externă a UE. 
Autonomia strategică este esențială pentru securitatea Uniunii și pentru capacitatea sa 
de a promova pacea și securitatea la nivel mondial. Ce măsuri concrete intenționați să 
adoptați pentru a obține (sau a dezvolta) autonomia strategică a UE în domeniul 
securității și al apărării și, în acest context, intenționați să definiți un document strategic 
pentru identificarea obiectivelor noastre comune? 

Obiectivul în domeniul securității și apărării este de a permite UE și statelor sale membre să 
își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, alături de parteneri, ori de câte 
ori este posibil, și pe cont propriu, atunci când este necesar, în urmărirea valorilor și a 
intereselor UE. Acest obiectiv ghidează nivelul de ambiție al UE în materie de securitate și de 
apărare, astfel cum a fost determinat de Consiliu pe baza Strategiei globale pentru politica 
externă și de securitate a UE din noiembrie 2016, care stabilește trei priorități strategice 
pentru orientarea activității noastre: un răspuns mai eficace la conflictele și crizele externe, 
consolidarea capacităților partenerilor și protecția mai bună a Uniunii și a cetățenilor săi.  

Diferitele acțiuni care au fost lansate în ultimii ani în acest cadru trebuie să fie puse în aplicare 
pe deplin într-o manieră coerentă și orientată spre rezultate. Voi acorda o importanță 
deosebită asigurării faptului că activitățile SEAE și ale Agenției Europene de Apărare se 
desfășoară în strânsă coordonare și sinergie cu serviciile Comisiei, în special cu viitoarea 
Direcție Generală pentru industria de apărare și spațiu. Permiteți-mi să subliniez următoarele: 
cooperarea structurată permanentă (PESCO), Fondul european de apărare (FEA) și procesul 
anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) vor spori capacitatea Uniunii de a face 
față într-un mod mai eficace amenințărilor la adresa securității. Acest lucru va permite o 
cooperare aprofundată, de la dezvoltarea investițiilor și a capacităților până la utilizarea 
operațională comună a acestor capacități, în complementaritate cu NATO, consolidând astfel 
alianța transatlantică, contribuind la repartizarea sarcinilor și sporind competitivitatea bazei 
industriale și tehnologice a UE în domeniul apărării. 

Încă de la început, acest obiectiv include o dimensiune de parteneriat foarte puternică, întrucât 
UE își menține pe deplin angajamentul de a colabora strâns cu partenerii săi, în special cu 
NATO, cu care cooperarea se dezvoltă într-un ritm fără precedent, pe baza declarațiilor 
comune. Obiectivul comun al ambelor organizații este de a asigura securitatea cetățenilor 
noștri și de a consolida legătura transatlantică. Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord 
reprezintă piatra de temelie pentru apărarea colectivă a aliaților NATO, astfel cum se 
recunoaște în mod explicit în Tratatul UE. Cele două organizații joacă roluri complementare 
în asigurarea securității în Europa, gama largă de instrumente de care dispune UE venind în 
completarea sarcinilor de bază ale NATO. Consolidarea dimensiunii de apărare la nivelul UE 
face ca NATO să fie mai puternică. Îmi mențin angajamentul de a intensifica și mai mult 
cooperarea UE-NATO. 

În plus, mă voi asigura că se depun eforturi speciale pentru obținerea de rezultate în ceea ce 
privește inițiativele transversale menite să consolideze și să îmbunătățească abordarea 
integrată a UE în materie de conflicte și crize externe, precum și dimensiunile civile și 
militare ale politicii de securitate și apărare comune, să sporească mobilitatea militară în 
întreaga UE, reziliența și contracararea amenințărilor hibride, securitatea cibernetică și 
maritimă, conștientizarea situației etc. De asemenea, intenționez să mă concentrez asupra 
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adoptării propunerii privind Instrumentul european pentru pace, care vizează să pună la 
dispoziția UE un fond în afara bugetului UE pentru finanțarea tuturor acțiunilor operaționale 
ale politicii externe și de securitate comune (PESC) care au implicații militare sau de apărare. 
Această propunere produce cu adevărat o schimbare radicală în eforturile UE în ceea ce 
privește activitățile operaționale militare/de apărare și se bucură de sprijinul Comisiei, în 
conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din TUE.  

Există încă loc de îmbunătățiri în ceea ce privește o abordare strategică coerentă care să 
conecteze diferitele acțiuni, inclusiv prin identificarea sinergiilor și a legăturilor dintre 
acestea, continuând să transpună în măsuri concrete nivelul de ambiție al UE la care acțiunile 
respective urmăresc să contribuie. Sunt convins că acest lucru ar contribui, de asemenea, la 
dezvoltarea unei culturi strategice comune prin promovarea unei înțelegeri comune a 
provocărilor comune în materie de securitate și a răspunsului UE la aceste provocări, inclusiv 
prin intermediul misiunilor și operațiunilor PSAC în cadrul unei abordări integrate consolidate 
a conflictelor și crizelor externe. În strânsă colaborare cu statele membre, această activitate va 
contribui la direcționarea eforturilor noastre în vederea realizării unei uniuni europene a 
apărării, astfel cum a solicitat Parlamentul și cum prevăd orientările politice ale președintei 
alese, și va permite UE să fie mai asertivă pe scena internațională, astfel cum a solicitat 
Consiliul European în Agenda strategică 2019-2024. 

 

7. Articolul 21 din TUE prevede obligația UE de a asigura coerența politicii UE în 
domeniul drepturilor omului cu toate celelalte politici externe. Ce măsuri concrete 
intenționați să luați pentru a garanta că drepturile omului rămân un obiectiv strategic 
în toate politicile și nu sunt umbrite, printre altele, de prioritățile economice, legate de 
migrație și de securitate ale acțiunii externe a UE? În termeni instituționali, cum 
intenționați să coordonați în mod eficace acțiunea tuturor comisarilor pentru politici 
externe în vederea atingerii acestui obiectiv strategic? 

Astăzi este mai important ca niciodată ca Uniunea Europeană să joace un rol central în 
promovarea și protejarea drepturilor omului în lume. Drepturile omului nu sunt un subset al 
politicilor noastre externe, ci reprezintă o parte integrantă a tuturor politicilor noastre, precum 
migrația, securitatea sau comerțul, printre altele. De exemplu, toate acordurile noastre cu 
țările terțe conțin dispoziții privind respectarea drepturilor omului ca element esențial al 
relației bilaterale. Încălcările acestor clauze pot duce la suspendarea acordurilor cu țara în 
cauză. În plus, acordurile noastre comerciale bilaterale includ dispoziții privind respectarea 
drepturilor economice și sociale. Țările care beneficiază de preferințele comerciale ale UE 
trebuie să respecte convențiile privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor. Misiunile 
PSAC pe care le organizăm trebuie să respecte cel mai înalt standard în domeniul drepturilor 
omului, iar personalul acestora beneficiază de o formare consacrată drepturilor omului înainte 
de mobilizare. UE s-a angajat să desfășoare o politică în domeniul migrației bazată pe 
drepturile omului, care respectă cele mai înalte standarde ale dreptului internațional privind 
drepturile omului și garantează demnitatea umană a migranților. De aceea, mă voi baza pe 
activitățile pe care le desfășurăm în prezent cu țările de origine, de tranzit și de destinație, cu 
organizațiile internaționale și regionale și cu societatea civilă pentru a îmbunătăți protecția 
migranților și perspectivele acestora pentru un viitor mai bun. În dialogurile cu partenerii din 
întreaga lume, voi aborda necesitatea de a apăra interesul superior al copiilor, de a promova 
abordările în domeniul migrației care iau în considerare dimensiunea de gen, de a combate 
discriminarea și xenofobia împotriva migranților și de a asigura accesul acestora la serviciile 
de bază. 



26 
 

UE și-a exprimat cu vehemență punctul de vedere în legătură cu situațiile din țările în care 
drepturile omului sunt încălcate și abuzurile persistă și îmi voi asuma pe deplin 
responsabilitatea pe care o am față de persoanele care suferă și care cer să fie protejate și 
tratate cu demnitate. Universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și respectarea demnității umane se numără printre principiile-cheie care stau la 
baza Uniunii Europene. Avem, atât față de cetățenii noștri, cât și față de cetățenii lumii, 
datoria de a susține și promova aceste drepturi și libertăți fundamentale și vom depune mai 
multe eforturi în acest sens. 

Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte al Comisiei, voi avea mandatul de a mă 
asigura că acțiunea externă a UE este strategică și coerentă. Voi avea sarcina, de asemenea, de 
a proteja și a promova drepturile omului, ceea ce voi face atât la nivel bilateral, cât și în cadrul 
forurilor multilaterale, cu sprijinul reprezentantului special al UE pentru drepturile omului. 
Mă voi asigura că drepturile omului sunt discutate ca aspect transversal în mod regulat în 
cadrul grupului de comisari pentru o Europă mai puternică pe plan internațional și că acestea 
rămân o parte integrantă a abordării noastre globale față de țările partenere. În acest sens, voi 
asigura o legătură mai bună între aspectele interne și cele externe ale politicilor noastre. 
Intenționez, de asemenea, să consolidez parteneriatul special cu Parlamentul European pe 
tema drepturilor omului. În punerea în aplicare a Planului de acțiune privind drepturile omului 
și democrația și a Orientărilor UE privind drepturile omului, voi solicita, de asemenea, 
serviciilor din subordinea mea să continue să integreze efectiv drepturile omului în toate 
politicile care vizează țările partenere, precum și în dialogurile bilaterale privind chestiuni 
politice, economice sau de securitate. 


