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Întrebări scrise propuse de Grupul PPE 
 
1. În ceea ce privește migrația, Comisia Europeană va trebui să își intensifice eforturile 

pentru a realiza o cooperare mai strânsă și mai bună cu țările terțe. Ați putea, 
doamnă comisară desemnată, să ne explicați cum intenționați să îmbunătățiți 
cooperarea cu țările terțe de origine și de tranzit și ce măsuri concrete intenționați să 
luați pentru a realiza acest lucru? Ce rol ar trebui să joace Fondul pentru azil și 
migrație pentru perioada 2021-2027 în sprijinul planurilor dumneavoastră?  
 

Obiectivul meu este realizarea unei abordări holistice a migrației, iar misiunea mea în acest 
sens este foarte clară. Voi colabora strâns cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele, cu 
vicepreședintele pentru protejarea modului nostru de viață european, precum și cu ceilalți 
comisari cu competențe în acest domeniu, pentru a mă asigura că migrația este ferm integrată 
în politica externă a Uniunii și că dezvoltăm o cooperare mai strânsă cu țările de origine și de 
tranzit. Intenționez să colaborez cu aceste țări într-un spirit de parteneriat și prin intermediul 
unor dialoguri cuprinzătoare vizând toate aspectele migrației, asigurându-mă că fiecare 
parteneriat este axat pe rezultate și adaptat atât la nevoile UE, cât și la nevoile țării terțe 
respective. Trebuie să ne promovăm valorile și să respectăm pe deplin drepturile 
fundamentale în permanență. Aceasta este singura direcție de acțiune durabilă. 

 
De asemenea, în cadrul acestui parteneriat, voi colabora strâns cu colegii mei și cu statele 
membre pentru a intensifica eforturile de dezvoltare a unui sistem de readmisie mai eficient și 
de asigurare a unor returnări eficace și rapide, care să garanteze demnitatea umană și 
drepturile persoanelor care urmează să fie returnate. Sunt convinsă că, pentru a putea oferi 
protecție celor care au într-adevăr nevoie de protecție internațională și pentru a asigura o 
politică echilibrată în domeniul migrației, sunt esențiale atât aplicarea unei politici de 
returnare umane, cât și cooperarea eficientă cu țările terțe în materie de readmisie. Consider 
că este vital să ne asigurăm că acordurile și înțelegerile de readmisie existente sunt utilizate 
de statele membre cât mai eficient. Pentru ca aceste eforturi să fie încununate de succes, cred 
că ar trebui să exploatăm într-o măsură mai mare pârghiile oferite de toate politicile și 
instrumentele relevante ale UE, inclusiv de politica în domeniul vizelor.  
 
Voi lua măsuri în special pentru a asigura implementarea rapidă a elementelor de 
condiționalitate privind readmisia incluse în noul Cod al vizelor, care va intra în vigoare în 
luna februarie 2020. În temeiul dreptului internațional, fiecare țară este responsabilă de 
readmisia propriilor resortisanți. În cazul unor țări, această responsabilitate este reiterată în 
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cadrul unor acorduri de cooperare mai amplă, cum ar fi Acordul de la Cotonou pentru țările 
din Africa, zona Caraibilor și Pacific. Sprijinul UE pentru returnarea voluntară asistată și 
asistența pentru reintegrare s-au dovedit, de asemenea, de un ajutor prețios pentru întoarcerea 
oamenilor în țările lor de origine. Voi căuta modalități prin care să dezvoltăm în continuare 
sprijinul UE în acest sens, colaborând și mai strâns cu partenerii noștri în materie de punere 
în aplicare din străinătate. Voi lua măsuri în special pentru a asigura implementarea rapidă a 
elementelor de condiționalitate privind readmisia incluse în noul Cod al vizelor, care va intra 
în vigoare în luna februarie 2020. În cadrul viitorului Nou pact privind migrația și azilul, voi 
insista pentru adoptarea rapidă a unei directive reformate privind returnarea, pentru a mă 
asigura că procedurile de returnare ale statelor membre sunt eficace și că avem o abordare 
comună coerentă și umană. În contextul supravegherii intrării efective în funcțiune a noii 
Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, consolidată recent, voi 
acorda o atenție deosebită îndeplinirii eficace a mandatului său de sprijin pentru returnări. 

 
Orice politică holistică în domeniul migrației trebuie, de asemenea, să facă distincție între 
persoanele care au nevoie de protecție și cele care sosesc în Europa în scopuri economice, 
căutând un loc de muncă fără să fie eligibile pentru a beneficia de protecție. Returnările 
reprezintă un aspect important al dezbaterii, dar trebuie să constatăm că, în viitorul apropiat, 
cea mai mare importanță o va avea cooperarea cu țările terțe de origine și de tranzit. Trebuie 
să reorientăm discuția către propuneri pe termen lung și strategii adecvate de investiții și de 
cooperare economică cu țările terțe și trebuie să contribuim la asigurarea stabilității în 
regiunile învecinate, demers ce va duce la reducerea semnificativă a sosirilor în Europa de 
persoane care nu sunt eligibile pentru a beneficia de protecție. 
 
Cooperarea noastră cu țările terțe nu se poate axa însă exclusiv pe returnări și readmisie: 
trebuie să depunem eforturi importante pentru a aborda cauzele profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate și pentru a sprijini în continuare refugiații care au 
nevoie de ajutor de pe tot globul. S-au creat trei fonduri ale UE, dedicate Turciei, Siriei și 
Africii. Acestea dispun de flexibilitate pentru a face față noilor nevoi. Programele noastre de 
finanțare externă sunt esențiale pentru abordarea unor chestiuni globale precum sărăcia, 
insecuritatea, inegalitatea și șomajul. Aceste nevoi nu vor dispărea. O prioritate-cheie va fi să 
garantăm că în următorul cadru financiar multianual (CFM) putem asigura continuitatea 
acțiunii UE. 
 
De asemenea, instabilitatea din Libia rămâne o preocupare majoră. Deși UE a reușit – în 
parteneriat cu Uniunea Africană și cu ONU – să îmbunătățească protecția și asistența 
acordate refugiaților și migranților blocați și, în același timp, să reducă plecările periculoase 
pe mare, trebuie să facem mai mult. Situația din centrele de detenție este dezastruoasă, iar eu 
voi continua să insist pentru încetarea detenției arbitrare. Trebuie să continuăm să 
monitorizăm drepturile omului, să oferim cursuri de formare, echipamente și sprijin pentru 
consolidarea capacităților în Libia. În același timp, voi face presiuni pentru a se crea 
coridoare umanitare și a se accelera evacuarea persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională blocate în Libia, pentru a permite relocarea lor ulterioară în statele membre ale 
UE sau în alte țări.  

 
În conformitate cu prioritățile președintei alese și ca un alt element concret pentru garantarea 
bunei cooperări cu țările partenere, mă voi concentra pe asigurarea unor căi de migrație legale 
și sigure către Uniunea Europeană. Acest lucru face parte integrantă, de asemenea, din 
abordarea holistică a migrației și este în interesul real al UE: lipsa de personal calificat în 
anumite sectoare este o realitate și se preconizează că în 2060 produsul intern brut al UE-28 
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va fi cu 23 % mai scăzut fără migrație decât cu migrație. Voi adopta o perspectivă nouă 
asupra cărții albastre pentru migranții cu înaltă calificare și voi continua să dezvolt activitatea 
referitoare la toate componentele migrației legale. Intenționez să mă bazez pe proiectele-pilot 
în curs privind migrația legală, în cadrul cărora unele state membre, cu sprijinul Comisiei, 
lucrează la realizarea de proiecte reciproc avantajoase cu partenerii noștri. Toate acestea 
necesită o cooperare strânsă cu țările de origine, care să implice și autoritățile locale de 
ocupare a forței de muncă, în special în ceea ce privește identificarea sectoarelor adecvate, 
pentru a evita „exodul creierelor”. Activitatea mea se va concentra pe asigurarea faptului că 
Europa rămâne un actor competitiv la nivel mondial. 
 
În perioada aferentă noului CFM, Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională va fi principalul instrument de finanțare pe partea externă. Salut 
alocarea propusă pentru activități legate de migrație în țări terțe, însă Fondul pentru azil și 
migrație poate juca, de asemenea, un rol complementar important pentru activități specifice în 
țări terțe și ne poate ajuta să ne asigurăm că nu ne lovim de lacune care ne împiedică să 
sprijinim activități esențiale. Consider că, astfel cum a reieșit din experiența noastră din 
ultimii ani, este necesar să se asigure un nivel ridicat de flexibilitate în ceea ce privește 
utilizarea acestui fond viitor, pentru a garanta capacitatea de reacție rapidă la nevoile în 
schimbare de pe teren. Acest lucru ar implica în special evitarea utilizării unor criterii 
restrictive care ar limita această marjă de flexibilitate. 
 
În acest sens, la fel ca în cazul actualului Fond pentru azil, migrație și integrare, UE va trebui 
să fie în măsură să finanțeze rapid din viitorul Fond pentru azil și migrație, prin intermediul 
partenerilor săi responsabili de punerea în aplicare, măsuri relevante în țările terțe. Printre 
acestea se numără măsuri în domeniul combaterii migrației neregulamentare, având în vedere 
interesul comun pentru reducerea exploatării migranților, măsuri de reintegrare pentru 
migranții care se întorc voluntar în țările lor de origine, pentru a-i ajuta să își creeze noi 
mijloace de subzistență, înregistrarea refugiaților în țările terțe în care sunt blocați, precum și 
măsuri anterioare plecării, cum ar fi cursuri civice înaintea relocării, pentru a menționa doar 
câteva. Toate aceste activități vor fi importante și în viitor. 
 
2. Cum ați aborda amenințările reprezentate de luptătorii teroriști străini și de 

familiile acestora care se întorc în Europa? Sunteți de acord că sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a satisface nevoile victimelor terorismului? 
Intenționați să propuneți noi acte legislative pentru victimele teroriștilor sau 
prevedeți alte măsuri concrete în acest sens? 
 

Sunt foarte îngrijorată de amenințarea acută prezentată de luptătorii teroriști străini care se 
întorc în Europa. Cei care vor reveni reprezintă o amenințare reală din cauza motivației lor, 
precum și a cunoștințelor și a experienței dobândite.  
 
Decizia de a repatria luptătorii teroriști străini europeni reținuți într-o țară terță este o decizie 
națională, însă este datoria noastră colectivă să ne asigurăm că cei care nu sunt reținuți sunt 
depistați la trecerea frontierelor noastre externe când se întorc în Europa. Acest lucru este 
posibil numai dacă sistemele de informații solide sunt utilizate în mod eficace la frontiere și 
dacă autoritățile de aplicare a legii din statele membre încarcă informațiile pe care le dețin în 
aceste sisteme, în special în Sistemul de informații Schengen. Încrederea între statele membre 
este, așadar, o componentă necesară a răspunsului UE care constă în urmărirea în justiție și 
condamnarea luptătorilor teroriști străini. Europol poate juca un rol important în acest sens. 
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De asemenea, voi face apel la toate statele membre să transpună și să aplice Directiva privind 
combaterea terorismului, adoptată recent, care incriminează actele de terorism în întreaga UE. 

 
Chestiunea copiilor luptătorilor teroriști străini ridică probleme specifice în ceea ce privește 
responsabilitatea juridică, riscurile pe termen lung și problema presantă a condițiilor 
umanitare din taberele din nordul Siriei. UE oferă o asistență umanitară substanțială taberelor 
de refugiați din Siria, în special copiilor. Doresc să promovez schimbul de informații pentru a 
permite identificarea corectă a acestor copii: schimbul de bune practici în cadrul UE în ceea 
ce privește dezangajarea și reintegrarea este absolut necesar. În acest sens, mă voi baza pe 
activitatea Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare, finanțată de UE. 
Mă voi asigura că la nivelul Comisiei se vor utiliza toate instrumentele disponibile pentru a 
sprijini statele membre să abordeze problema returnării luptătorilor teroriști străini și a 
familiilor acestora.  
 
Situația victimelor terorismului este o temă foarte importantă, pe care mă angajez personal să 
o urmăresc, în strânsă cooperare cu comisarul pentru justiție. Există deja de un set de norme 
obligatorii ale UE care prevăd drepturi fundamentale de protecție, sprijin și, în anumite 
cazuri, compensații pentru victimele infracțiunilor în întreaga Uniune, dar nu toate victimele 
au aceleași necesități. Acesta este motivul pentru care Parlamentul European și Comisia au 
colaborat strâns cu privire la normele pentru anumite categorii de victime, inclusiv victimele 
terorismului. Mă voi asigura că toate statele membre transpun efectiv și corect dispozițiile 
Directivei privind combaterea terorismului care vizează victimele. Voi colabora strâns cu 
comisarul pentru justiție, în calitate de comisar responsabil, pentru a stabili dacă există lacune 
în legislația actuală și dacă avem nevoie de norme suplimentare pentru victime.  
 
Nu pot accepta ca victimele terorismului să nu primească asistență și sprijin adecvate atât 
imediat, cât și ulterior, atât timp cât este necesar.  
 
De asemenea, voi face tot posibilul pentru a mă asigura că, în următoarele luni, Centrul de 
expertiză al UE pentru victimele terorismului, lansat la inițiativa Parlamentului European, va 
fi înființat și operațional. Centrul va oferi orientări și cursuri de formare menite să sprijine 
punerea în aplicare a normelor UE privind victimele terorismului, acționând ca un centru de 
expertiză. Mă voi asigura personal că această inițiativă lăudabilă este promovată cu 
rapiditatea și diligența care se impun. 
 

 
3. O parte importantă a portofoliului dumneavoastră este aceea de a asigura o mai 

mare coerență între dimensiunea internă și cea externă a securității. Dezinformarea 
online și interferențele în procesele electorale sunt exemple extrem de importante ale 
unei astfel de legături și în cazul cărora este necesară o abordare mai coerentă și mai 
fermă din partea Uniunii. Ce intenționați să faceți în acest domeniu în următorii 
cinci ani? 

 
Securitatea internă a UE nu poate fi garantată fără a privi dincolo de frontierele Uniunii. 
Dimensiunile internă și externă ale securității sunt interdependente și interconectate. 
Terorismul și criminalitatea organizată sunt amenințări internaționale care pot fi abordate 
doar cu ajutorul unui set coerent de acțiuni care să combine dimensiunea internă cu cea 
externă.  
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În strânsă coordonare cu comisarii responsabili, intenționez să negociez cu țările din 
vecinătate acorduri care să permită schimbul de informații între autoritățile lor de aplicare a 
legii și Europol. Susțin pe deplin activitățile în curs de desfășurare cu partenerii din Balcanii 
de Vest în vederea combaterii terorismului și a traficului cu arme de foc și mă angajez să 
continui pe această cale. Combaterea traficului de ființe umane ar trebui să fie o prioritate în 
această regiune. 
 
Legătura dintre dimensiunea internă și cea externă a securității este foarte clară în cazul 
mediului online. Apelul internațional la acțiune în urma atacului terorist de la Christchurch, al 
cărui scop este prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist, reflectă 
activitatea desfășurată de Comisie în cadrul Forumului UE pentru internet și propunerea sa 
legislativă în acest domeniu.  
 
Platformele de internet sunt actori mondiali și, datorită dimensiunii lor mondiale, au o 
responsabilitate deosebită. Acest lucru este valabil și în cazul campaniilor de dezinformare, 
care pot face parte din atacuri hibride. Amenințările cibernetice la adresa alegerilor și 
campaniile de dezinformare sunt exemple ale celor mai recente forme de amenințări cu 
privire la care trebuie să fim extrem de vigilenți și pregătiți. Înainte de ultimele alegeri pentru 
Parlamentul European, actuala Comisie a depus eforturi semnificative pentru a pune în 
legătură autoritățile electorale, autoritățile naționale competente în materie de securitate 
cibernetică și autoritățile de aplicare a legii, pentru a spori gradul de informare și a proteja 
integritatea alegerilor. S-au luat deja măsuri concrete pentru abordarea acestor amenințări: un 
Plan de acțiune împotriva dezinformării, instituirea unui sistem de alertă rapidă ca platformă 
pentru schimbul de informații referitoare la campaniile de dezinformare în curs, dialogul cu 
platformele pentru a spori transparența care a dus la elaborarea unui Cod de bune practici 
privind dezinformarea, precum și educația în domeniul mass-mediei și eforturi de 
sensibilizare.  
 
Aceasta este o problemă care are, într-adevăr, o semnificație directă pentru politica de 
securitate, dar, bineînțeles, se extinde și în afara portofoliului meu. Dacă voi fi confirmată în 
funcție, voi colabora strâns cu vicepreședinta pentru valori și transparență (în legătură cu 
dezinformarea), cu vicepreședintele pentru protejarea modului nostru de viață european (în 
legătură cu amenințările hibride) și cu alți colegi pentru a asigura aplicarea unei politici 
coordonate și cuprinzătoare în acest domeniu, care să respecte drepturile fundamentale și care 
să implice, totodată, cooperarea cu partenerii internaționali, inclusiv cu NATO. 
 

 
4. În ultimii cinci ani, am revizuit complet sistemele de informații ale Uniunii: am 

eliminat lacunele și am îmbunătățit sinergiile. Acest mandat se va concentra, cu 
siguranță, asupra punerii lor în aplicare. Sunteți pregătită să vă asumați 
angajamentul de a implementa sistemele de informații noi și reformate la timp și 
încadrându-vă în buget? În ceea ce privește VIS, sunteți dispusă să vă asumați un 
angajament pentru stabilirea unui termen clar la care acesta să fie operațional? 

După cum am menționat în cursul audierii, puteți conta pe faptul că voi depune eforturi în 
vederea transpunerii și punerii în aplicare integrale a legislației existente în materie de 
securitate. Voi utiliza toate mijloacele necesare pentru a sprijini statele membre în acest sens. 
Dacă va fi nevoie, voi recurge la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru a 
asigura aplicarea corectă a dreptului Uniunii în domeniul securității. 
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Pot să vă asigur că implementarea inițiativei de „interoperabilitate” va fi una dintre 
prioritățile mele principale. Între sfârșitul anului 2021 și sfârșitul anului 2023, toate 
componentele de interoperabilitate, precum și sistemele de informații noi sau modernizate din 
domeniul afacerilor interne trebuie să intre în funcțiune. Termenul este foarte scurt și toți cei 
implicați trebuie să colaboreze strâns: statele membre, Agenția eu-LISA și Comisia. 
Eventualele întârzieri înregistrate de oricare dintre entități riscă să întârzie proiectul pentru 
toate celelalte. Pentru a ne asigura că implementarea, atât în ceea ce privește termenul, cât și 
bugetul, se va desfășura conform planificării, există o structură de monitorizare care va 
urmări punerea în aplicare a reglementărilor privind interoperabilitatea și se vor efectua vizite 
periodice în capitalele statelor membre pentru a detecta problemele și blocajele și a desprinde 
învățăminte cu scopul de a găsi soluții și măsuri de sprijin. Vreau să precizez clar colegilor 
din statele membre că acesta nu este doar un exercițiu tehnic, ci politic. Consider că 
realizarea cu succes a interoperabilității este atât de importantă, încât merită, în opinia mea, 
să fie adusă periodic în atenția miniștrilor în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne, 
pentru a sublinia faptul că fiecare are responsabilitatea de a obține rezultate. Având în vedere 
rolul esențial pe care l-a jucat Parlamentul în adoptarea rapidă a regulamentelor, mă angajez 
să vă transmit periodic informații actualizate cu privire la stadiul punerii în aplicare și la 
progresele înregistrate. Voi monitoriza personal acest proces cu mare atenție.  

În ceea ce privește Sistemul de informații privind vizele, obiectivul nostru comun ar trebui să 
fie modernizarea sa, conectarea sa cu celelalte baze de date pentru gestionarea frontierelor și 
includerea vizelor de lungă ședere și a permiselor de ședere în domeniul său de aplicare. Sunt 
de acord că avem nevoie de un termen-limită clar până când VIS revizuit să devină 
operațional. Prin urmare, consider că prima noastră prioritate este să începem negocierile în 
cadrul trilogului cât mai curând posibil. Dacă voi fi confirmată în funcție, mă angajez să mă 
implic personal în aceste negocieri pentru a asigura finalizarea lor cu succes în lunile 
următoare. Contez pe sprijinul dumneavoastră constructiv și aștept cu interes să colaborez cu 
dumneavoastră la acest dosar. Dispozițiile privind punerea în aplicare vor fi discutate în 
cadrul trilogurilor. Intrarea în funcțiune a Sistemului de informații privind vizele depinde de 
disponibilitatea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile și, prin 
urmare, adoptarea propunerii pendinte referitoare la modificările care decurg din acesta va fi 
importantă pentru a asigura implementarea în timp util.  

Instituirea sau extinderea sistemelor informatice la scară largă trebuie pregătită și pusă în 
aplicare în mod corespunzător. Nu avem voie să greșim, iar acest lucru presupune să oferim 
energia și angajamentul necesare. Pentru ca sistemul modernizat să poată intra în funcțiune, 
pașii necesari sunt adoptarea actelor de punere în aplicare, elaborarea specificațiilor, 
achizițiile publice și producția. O parte importantă a activității va fi realizată de statele 
membre, care trebuie să își adapteze sistemele informatice naționale. Comisia a estimat că 
toate acestea vor dura trei ani, având în vedere experiența cu alte sisteme și calendarul 
general al întregii structuri informatice pentru sistemele de gestionare a frontierelor și 
interoperabilitate. Am convingerea că vom obține rezultate bune în cursul negocierilor. 

Întrebări scrise propuse de Grupul S&D 
 
1. Afirmați că respectarea drepturilor fundamentale și securitatea sunt obiective de 

politică coerente și complementare; cu toate acestea, s-a constatat că diferite acte 
legislative ale UE în acest domeniu încalcă drepturile fundamentale și, prin urmare, 
au fost considerate ilegale la nivelul cel mai înalt al Curții de Justiție a UE. Întrucât 
rolul dumneavoastră ar fi acela de a garanta că toate măsurile în materie de 
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securitate respectă drepturile fundamentale, în special protecția vieții private și a 
datelor cu caracter personal, nediscriminarea și prezumția de nevinovăție, precum și 
principiile necesității și proporționalității, cum veți garanta acest lucru și cum veți 
garanta că orice măsură nouă introdusă de dumneavoastră în domeniul securității 
interne și al gestionării frontierelor va garanta acest lucru și că va fi conformă cu 
criteriile Curții? 

 
După cum am afirmat în cursul audierii, drepturile fundamentale nu trebuie să fie niciodată 
neglijate. Voi acorda o atenție deosebită acestui aspect chiar de la începutul elaborării noilor 
inițiative. 
 
Sunt absolut convinsă că securitatea și respectarea drepturilor fundamentale reprezintă 
obiective de politică coerente și complementare. Drepturile fundamentale, cum ar fi dreptul la 
protecția vieții private și a datelor, trebuie să fie respectate. În același timp, cetățenii se 
așteaptă, de asemenea, ca politica de securitate să producă rezultate. Prin urmare, trebuie să 
asigurăm un echilibru just și să combinăm eficacitatea cu o vigilență permanentă în ceea ce 
privește respectarea drepturilor fundamentale. Trebuie să concepem politici adecvate și să 
includem garanții adecvate. În strânsă colaborare cu comisarul pentru justiție, mă voi asigura 
că drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, sunt 
incluse în elaborarea tuturor actelor legislative viitoare și apoi voi monitoriza îndeaproape 
punerea lor efectivă în aplicare în statele membre, utilizând toate prerogativele de care 
dispun.  

 
Legislația în materie de securitate trebuie să treacă testul contestațiilor în justiție pentru a-și 
îndeplini scopul. Directiva privind păstrarea datelor și jurisprudența aferentă constituie un 
exemplu în acest sens.  

 
Mă angajez să pun în aplicare cu rigurozitate învățămintele desprinse din aceste experiențe și 
din experiențe similare și să mă asigur că orice nou act legislativ propus în domeniul 
securității va face obiectul unei evaluări detaliate, în conformitate cu principiile unei mai 
bune legiferări, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale. De asemenea, voi acorda o 
atenție deosebită argumentelor juridice din cursul procesului de elaborare care vizează 
asigurarea compatibilității cu Carta drepturilor fundamentale. În cursul negocierilor cu 
Parlamentul European și cu Consiliul, nu voi ezita să evidențiez preocuparea Comisiei dacă 
modificările aduse unei propuneri vor ridica îndoieli privind conformitatea continuă a 
acesteia cu Carta drepturilor fundamentale. 

 
 Consider că Parlamentul European, Consiliul și Comisia au fiecare un rol și o 
responsabilitate în acest sens.  
  
 
2. Susțineți, de asemenea, noile instrumente tehnologice pentru aplicarea legii. Cum vă 

veți asigura că aceste instrumente, cum ar fi activitățile polițienești bazate pe analiză 
predictivă și tehnologiile de recunoaștere facială, care ridică multe întrebări etice, 
respectă, de asemenea, standardele, principiile și drepturile menționate mai 
sus? Una dintre dezbaterile actuale este legată de criptare. Întrucât criptarea este o 
necesitate vitală în lumea de astăzi, sunteți de acord că a permite autorităților 
însărcinate cu aplicarea legii să aibă acces la comunicațiile criptate prin căi de tip 
„backdoor” ar putea submina încrederea și securitatea tuturor serviciilor și 
comunicațiilor online, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice? Cum 
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ați proteja criptarea în Europa? 

Recunosc pe deplin faptul că utilizarea tehnologiilor inovatoare în aplicarea legii, precum și 
în alte domenii, poate genera atât oportunități, cât și provocări. Societatea trebuie să 
beneficieze de tehnologie, nu să sufere consecințele acesteia. Cetățenii trebuie să fie siguri că 
utilizarea noilor tehnologii în UE are loc într-un cadru de reglementare solid, cu toate 
garanțiile necesare, cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale. Recunosc 
numeroasele probleme etice și practice pe care le ridică aceste tehnologii și consecințele pe 
care le pot avea. Prin urmare, doresc să mă asigur că înțelegem pe deplin modul în care se pot 
reduce la minimum aceste efecte și se pot atenua consecințele nedorite. Intenționez să implic 
în aceste dezbateri nu doar comunitatea de aplicare a legii, ci și toate părțile interesate și 
agențiile și organismele UE relevante, pentru a mă asigura că orice politică a UE în acest 
domeniu este analizată în mod corespunzător. 

Cred că tehnologia poate ajuta autoritățile de aplicare a legii să își îndeplinească misiunile 
legitime cu mai multă eficacitate. Tehnologia are rolul de a sprijini procesul de aplicare a 
legii, și nu de a înlocui poliția. Tehnologia nu este decât un instrument, în cele din urmă toate 
deciziile finale trebuie luate de către o ființă umană. Cu toate acestea, dacă algoritmii pot 
contribui la analizarea datelor colectate în mod legal într-un mod mai eficace și mai rapid sau 
dacă tehnologia poate contribui la utilizarea mai eficientă a datelor existente și la reducerea 
necesității de a colecta noi date – atunci sunt pe deplin în favoarea tehnologiei. 

Utilizarea criptării de către infractori ridică probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea 
respectării legii. Deși nu voi lua nicio măsură care să interzică, să limiteze sau să slăbească 
criptarea, trebuie să recunoaștem această problemă. Instalarea unor așa-numite tehnologii de 
tip „backdoor” în sisteme sau dispozitive ar slăbi, într-adevăr, securitatea cibernetică și ar fi 
contraproductivă. Au fost deja lansate măsuri concrete pentru abordarea acestor provocări, 
cum ar fi consolidarea capacităților de decriptare ale Europol pentru dispozitivele confiscate 
în cadrul anchetelor penale. Doresc să analizez impactul și eficiența acestor măsuri. Vreau să 
încredințez agențiilor UE, în special Europol și CEPOL, sarcina de a analiza și de a face 
schimb de cunoștințe cu privire la noile evoluții tehnice și juridice în domeniul criptării. 
Doresc, de asemenea, să promovez un dialog între comunitatea de aplicare a legii, 
comunitatea de afaceri, mediul academic și autoritățile judiciare, pentru a mă asigura că 
provocările pe care le generează criptarea vor fi depășite cu respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale.  
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Întrebări scrise propuse de Grupul Verts/ALE 

1. Ce măsuri noi va lua comisara desemnată pentru a monitoriza și evalua garanțiile 
referitoare la drepturile fundamentale în cadrul tuturor formelor de cooperare 
oficială, informală și financiară cu țările terțe? Cum și când va informa și va implica 
Parlamentul European cu privire la aceste rezultate? Poate comisara desemnată să 
prezinte asigurări că monitorizarea include evaluări transparente și independente și 
că acestea vor fi realizate împreună cu Comisia LIBE și împărtășite cu aceasta 
înainte ca Uniunea să lanseze această cooperare? 

În conformitate cu scrisoarea mea de misiune, mă angajez să dezvolt o cooperare mai strânsă 
cu țările de origine și de tranzit, în strânsă colaborare cu Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele, cu vicepreședintele pentru protejarea modului nostru de viață 
european și cu alți comisari care au competențe în acest domeniu, precum și cu statele 
membre, pentru a intensifica eforturile în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe.  

Comisia are obligația să respecte Carta drepturilor fundamentale în toate acțiunile sale. 
Autoritățile competente ale statelor membre au, de asemenea, obligații în temeiul legislației 
UE și al legislației internaționale. În consecință, cooperarea cu țările terțe nu poate afecta în 
niciun fel respectarea principiului nereturnării și nici nu poate submina respectarea garanțiilor 
procedurale și accesul la căi de atac eficiente. Unul dintre obiectivele mele este protejarea 
valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Toate acțiunile noastre de cooperare cu țările 
terțe ar trebui să urmărească îmbunătățirea protecției drepturilor fundamentale, nu alegerea 
căii celei mai facile.  

Mă angajez să analizez modalitatea optimă de monitorizare și de evaluare a acestei 
conformități, bazându-mă, de asemenea, pe activitățile și analizele efectuate de delegațiile UE 
și de ofițerii de legătură europeni în materie de migrație, ochii și urechile noastre pe teren. 
Acest lucru este crucial dacă dorim să cunoaștem cu adevărat impactul activității noastre. 

Pe lângă cazurile în care Parlamentul face parte în mod oficial din procesul de luare a 
deciziilor în conformitate cu tratatele, mă angajez să mă prezint personal, în mod regulat, în 
fața Parlamentului European și a comisiilor relevante, pentru a oferi informații actualizate pe 
tot parcursul procesului de cooperare cu anumite țări terțe, pentru a discuta și a asculta 
opiniile dumneavoastră, în conformitate cu Orientările politice ale președintei alese.  

2. Ce măsuri concrete și imediate va lua comisara desemnată pentru a intensifica 
eforturile de căutare și salvare depuse de Uniune și de statele sale membre în Marea 
Mediterană și pentru a crește capacitatea lor din domeniu? 

Operațiunile UE din Marea Mediterană joacă un rol esențial în operațiunile de căutare și 
salvare din această zonă. După cum am subliniat în cursul audierii mele, salvarea de vieți nu 
ar trebui să fie considerată un factor de atracție. Aceste operațiuni au contribuit la declinul 
semnificativ al pierderilor de vieți omenești pe mare în comparație cu ultimii patru ani. Chiar 
dacă statele membre au decis să reducă sfera de acțiune a operațiunii Sophia – pentru a 
acoperi formarea și supravegherea aeriană – operațiunile conduse de poliția de frontieră și 
garda de coastă la nivel european continuă. Acestea au un mandat explicit de căutare și 
salvare și lucrează în strânsă colaborare cu statele membre din zona mediteraneeană. 
Capacitatea noastră colectivă de a proteja frontierele externe ale UE și de a gestiona fluxurile 
migratorii depinde, pe lângă dezvoltarea unor politici naționale solide de control la frontiere, 
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de buna funcționare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, în special de 
cooperarea eficace dintre agenție și autoritățile naționale. Prin urmare, una dintre principalele 
mele priorități va fi aceea de a asigura realizarea deplină și rapidă a consolidării Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.  

 
Deși înțeleg faptul că Comisia nu are, ca atare, competența de a coordona operațiuni de 
căutare și salvare sau de a indica locurile de debarcare, consider că experiența din ultimele 
luni, cu implicarea specială a câtorva state membre, a demonstrat că Comisia poate avea un 
impact major. Comisia poate sprijini și coordona acțiunile privind transferarea și distribuirea 
după debarcare a persoanelor aflate la bord, la cererea statelor membre. Acest lucru aduce 
claritate statelor membre, dar și refugiaților înșiși. Este un exemplu important al modului în 
care Comisia poate îndeplini un rol foarte practic, care are un efect benefic real. 

 
Am luat act cu mare interes de faptul că patru state membre au convenit recent asupra unor 
măsuri temporare mai previzibile și mai eficiente. Știu că acest aspect va fi discutat în 
continuare în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 octombrie de la Luxemburg, 
cu obiectivul clar de a extinde numărul statelor membre participante.  

 
Consider că această evoluție reprezintă un pas foarte important într-un domeniu extrem de 
sensibil și dificil și îi invit pe miniștri să profite de această ocazie marțea viitoare. Dacă voi fi 
confirmată în funcție, intenționez să examinez imediat în detaliu măsurile adoptate până în 
prezent și mă angajez să depun eforturi în vederea unei abordări noi, mai viabile, fiabile și 
permanente în ceea ce privește căutarea și salvarea. Ca măsuri imediate, intenționez să asigur 
atât sprijin financiar, cât și sprijin operațional din partea Comisiei, cum ar fi desfășurarea 
unui schimb periodic de informații privind procesul în cauză și asumarea rolului de punct 
central de contact pentru agențiile UE și pentru statul membru de debarcare. Atât Biroul 
European de Sprijin pentru Azil, cât și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă pot sprijini statele membre în diferite moduri, inclusiv în ceea ce privește 
înregistrarea, verificarea și asigurarea unor condiții adecvate. Din nou, UE poate oferi în acest 
caz un ajutor practic foarte util, în interesul tuturor.  

 
De asemenea, am convingerea fermă că, pentru o abordare viabilă în materie de căutare și 
salvare, trebuie să menținem presiunea și să luăm toate măsurile necesare pentru a pune capăt 
modelului de afaceri inuman pus în practică de cei care introduc ilegal migranți. În opinia 
mea, aceasta reprezintă o parte integrantă a punerii în aplicare a drepturilor fundamentale 
pentru a combate această cruzime. Intenționez să dezvolt în continuare activitățile desfășurate 
în cadrul Planului de acțiune împotriva introducerii ilegale de migranți și voi examina, de 
asemenea, cadrul de reglementare relevant (cum ar fi pachetul privind facilitarea), pentru a 
vedea dacă acesta este în continuare adecvat scopului și voi analiza modul în care ne-am 
putea intensifica acțiunile, acordând întotdeauna prioritate imperativului umanitar de a salva 
vieți omenești. În special, aș dori să dau curs Rezoluției Parlamentului European referitoare la 
necesitatea unor orientări adresate statelor membre cu privire la neincriminarea asistenței 
umanitare reale oferite de către navele unor ONG-uri persoanelor expuse riscului pe mare. 
Am convingerea fermă că asistența umanitară reală nu ar trebui să fie niciodată incriminată. 
Prin urmare, voi colabora strâns cu Parlamentul European și cu alți actori pentru a găsi cea 
mai adecvată cale de urmat cu privire la acest subiect important. Acesta reprezintă, de 
asemenea, un alt motiv pentru intensificarea cooperării noastre cu țările terțe de origine, de 
tranzit sau de destinație. În mod concret, consider că este prioritară consolidarea 
angajamentului nostru față de țările învecinate cu Libia pentru a dezmembra rețelele de 
introducere ilegală de migranți, care aduc oamenii pe calea exploatării și a suferinței. Echipa 
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comună de anchetă din Niger a dezmembrat zeci de rețele și a arestat sute de traficanți și de 
persoane care introduc ilegal migranți. Ar trebui să avem în vedere extinderea acestei 
activități. 
 

3. Vă angajați să reformați politica din domeniul azilului în temeiul unei abordări 
bazate pe dovezi, asigurând atât publicarea unor rapoarte de punere în aplicare 
pentru toate instrumentele SECA în conformitate cu obligațiile juridice consacrate 
în aceste instrumente, cât și că orice nouă propunere se va baza pe evaluări de 
impact ex ante, ținând seama de faptul că actualele propuneri de reformă a SECA 
nu au fost însoțite de evaluări ale impactului? 

Mă angajez să pun în aplicare o abordare solidă și bazată pe dovezi referitoare la procesul 
de elaborare a politicilor în domeniile acoperite de portofoliul meu. Evaluările impactului 
și evaluările bazate pe consultări solide și ample au o contribuție fundamentală la 
stabilirea domeniului de aplicare și a conținutului oricărei noi inițiative de politică. 
Președinta aleasă a precizat-o în mod clar tuturor comisarilor desemnați în scrisorile sale 
de misiune, iar eu consider, la rândul meu, că acesta este modul în care Uniunea trebuie 
să pregătească legislația. Mă angajez să garantez că Comisia va realiza consultări ale 
părților interesate relevante și evaluări ale impactului astfel cum va fi posibil în mod 
practic în circumstanțele respective, pentru a comunica în mod deschis, cât mai curând 
posibil, cu părțile interesate și cu publicul larg și pentru a explica motivele care stau la 
baza inițiativelor întreprinse de Comisie. Voi prezenta o evaluare a dovezilor de care 
dispunem pentru a garanta că toate inițiativele se vor baza pe o abordare privind 
elaborarea politicilor bazată pe dovezi, abordare în care cred cu tărie. 
 
În plus, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia are responsabilitatea de a monitoriza 
transpunerea și punerea în aplicare a legislației UE. Este exact ceea ce a făcut Comisia cu 
toate instrumentele diferite care formează sistemul european comun de azil. S-au efectuat 
studii privind transpunerea și punerea în aplicare a acestora, s-au organizat numeroase 
reuniuni cu statele membre, precum și misiuni pe teren. Rezultatele acestor activități de 
monitorizare, precum și toate evaluările efectuate în acest domeniu au stat la baza 
propunerilor din 2016.  
 
Pentru noul pact privind azilul și migrația, trebuie să analizăm în detaliu toate dovezile și 
experiența de care dispunem. Avem nevoie de o nouă perspectivă, dar și ca reforma să fie 
pusă în practică.  

Întrebări scrise propuse de Grupul ECR 

1. Vă confirmați declarația potrivit căreia doar resortisanții țărilor terțe eligibili 
pentru protecție internațională ar trebui să beneficieze de politicile Uniunii în 
materie de azil? Veți face o distincție clară între aceștia și migranții economici care 
nu se încadrează în criteriile referitoare la statutul de refugiat? 

Pot confirma faptul că, în opinia mea, doar persoanele care au cu adevărat nevoie de protecție 
internațională ar trebui să fie recunoscute drept beneficiari în temeiul acquis-ului Uniunii în 
materie de azil. 

Dreptul la azil este un drept fundamental garantat de Carta drepturilor fundamentale a 
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Uniunii Europene. Acest drept implică faptul că fiecare cerere de azil este evaluată de 
autoritățile naționale în cadrul unei proceduri adecvate, ținând seama de circumstanțele 
individuale ale fiecărui caz.  

Dacă dorim să ne asigurăm că vom putea oferi și în continuare protecție celor care au cu 
adevărat nevoie de ea, trebuie să clarificăm distincția între aceștia și migranții care, din 
motive ușor de înțeles, caută o viață mai bună și mai multe oportunități pentru a se îngriji de 
ei înșiși și de familiile lor, dar care nu au cu adevărat nevoie de protecție și care nu se pot 
prevala de dreptul de azil. Acești migranți trebuie să urmeze căile legale existente și viitoare 
pentru a ajunge în Europa într-un mod sigur, legal și demn. Cei care nu au drept de ședere 
trebuie să fie returnați, în conformitate cu procedurile și garanțiile aplicabile.  

 

2. Ați afirmat că, pentru a pune capăt modelului de afaceri plin de cruzime al 
persoanelor care introduc ilegal migranți și al traficanților de persoane, ar fi necesar 
să se coopereze mai îndeaproape cu țările terțe de origine. În acest caz, ați lua în 
considerare posibilitatea ca cererile de azil să fie prelucrate în țările terțe pentru a 
elimina definitiv modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți, în 
conformitate cu Concluziile Consiliului din iunie 2018? 

Cooperarea cu țările terțe trebuie să se afle în centrul dezvoltării politicilor noastre în materie 
de migrație, politici care trebuie să se bazeze în continuare pe valorile noastre umanitare. 
Astfel cum am declarat în cursul audierii mele, trebuie să înlocuim căile nesigure și 
neregulamentare cu o admisie legală și în condiții de siguranță în statele membre ale UE 
pentru persoanele cele mai vulnerabile care au nevoie de protecție internațională. Prin 
urmare, atenția pe care o focalizăm asupra dimensiunii externe trebuie să se bazeze în 
continuare pe relocare. Abordarea prezentată de Consiliul European în iunie 2018 nu s-a 
bucurat de sprijinul necesar din partea statelor membre. Aceasta este o ocazie pentru mine de 
a lucra la elaborarea unor alte abordări, care să obțină atât acordul Parlamentului European, 
cât și al statelor membre. 

Întrebări scrise propuse de Grupul GUE/NGL 
	
1. Cu privire la securitatea internă:  

În răspunsurile dumneavoastră scrise, afirmați că una dintre prioritățile 
dumneavoastră pentru cooperarea în materie de aplicare a legii va fi „asigurarea 
inovării tehnologice necesare pentru a garanta că suntem în măsură să facem față 
amenințărilor noi și emergente”. Ce înțelegeți exact prin inovare tehnologică în 
materie de aplicare a legii? Puteți da un exemplu concret? Cum ați asigura că o 
astfel de inovare nu aduce atingere protecției drepturilor fundamentale? 

 
Ce părere aveți despre utilizarea recunoașterii faciale în spațiile publice? 
Chestiunile din domeniu nu au fost încă reglementate la nivelul Uniunii. Unele țări 
dezvoltă sisteme de supraveghere a unor orașe întregi bazate pe această aplicație IA, 
în timp ce altele i-au interzis utilizarea. Intenționați să prezentați o abordare 
coordonată la nivelul Uniunii?  
 

Inovarea tehnologică în materie de aplicare a legii a fost întotdeauna o parte importantă a 
activităților polițienești și a justiției penale. În aceeași măsură ca și dezvoltarea analizei 
amprentelor digitale în secolul al 19-lea, analiza ADN a reprezentat, mai recent, un ajutor 



 

13 
 

enorm pentru poliție, procurori și judecători. Utilizarea datelor biometrice va contribui la 
detectarea identităților multiple utilizate de infractori și teroriști. Tehnologia va fi necesară 
pentru a ajuta autoritățile de aplicare a legii să combată amenințările reprezentate de dronele 
care pot genera un risc grav pentru populație în spațiile publice sau pot facilita traficul de 
droguri.  
 
UE ar trebui să investească în cercetare și inovare, pentru a genera noi cunoștințe și/sau 
pentru a verifica dacă o anumită tehnologie are potențial, însă ar trebui să facă acest lucru în 
mod european. Consider că etica ar trebui să fie o parte integrantă a cercetării, de la început 
până la sfârșit, și că, pentru atingerea excelenței în cercetare, conformitatea etică este 
esențială. Recunosc pe deplin faptul că utilizarea tehnologiilor inovatoare, precum inteligența 
artificială, în materie de aplicare a legii și în alte domenii, poate genera atât oportunități, cât 
și provocări. Din acest motiv consider foarte importantă decizia președintei alese de a 
prezenta în primele 100 de zile legislația în favoarea unei abordări europene coordonate 
privind inteligența artificială, inclusiv implicațiile sale umane și etice, la care voi contribui în 
mod activ. 
 
Mai concret, în ceea ce privește „recunoașterea facială”, termenul este adesea folosit într-un 
mod general, care ar putea include diverse cazuri de utilizare a tehnologiei, cum ar fi 
verificarea la frontiere sau identificarea persoanelor pe baza unor imagini sau înregistrări 
video în cursul unei investigații. Utilizarea acestei tehnologii se decide, în primul rând, la 
nivel național în conformitate cu legislația UE și cu legislația națională, inclusiv cu cadrul 
aplicabil privind protecția datelor. În limitele competențelor sale, Comisia participă la 
dezvoltarea și utilizarea recunoașterii faciale, atât din perspectiva cercetării, cât și din cea a 
politicilor. Din punctul de vedere al dreptului Uniunii, este esențial ca utilizarea recunoașterii 
faciale să fie clar definită, ca limitele acesteia să fie clar înțelese și să dispunem de garanțiile 
adecvate.  

 
Uniunea trebuie să fie în prima linie în ceea ce privește stabilirea modalităților etice de 
utilizare a inteligenței artificiale, inclusiv în materie de aplicare a legii. Prin urmare, am 
convingerea că ar fi o greșeală să împiedicăm accesul autorităților noastre de aplicare a legii 
la evoluțiile tehnologice. Obiectivul meu este mai degrabă acela de a permite ca aplicarea 
legii să funcționeze într-un cadru juridic clar, cu toate măsurile de salvgardare și garanțiile 
necesare.  
 
2. Cu privire la azil:  

Vă puteți angaja să susțineți dreptul de azil pe teritoriul Uniunii și să refuzați orice 
propunere care ar duce la prelucrarea externă a cererilor de azil? 
 

Mă angajez pe deplin să apăr drepturile fundamentale, precum și tratatele și dreptul de azil. 
Dreptul de a solicita azil în UE este o parte indispensabilă a valorilor noastre. Sunt pe deplin 
conștientă de obligațiile noastre internaționale și de provocările în materie de drepturi 
fundamentale pe care le-ar genera orice propunere privind prelucrarea externă a cererilor de 
azil. Garantarea dreptului fundamental de azil, astfel cum se prevede la articolul 18 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, va fi principiul director al întregii mele 
activități.  
  
În acest sens, dreptul de a solicita azil în UE și dreptul ca cererea de azil să fie prelucrată în 
UE reprezintă o parte indispensabilă a valorilor noastre. Existența sau absența posibilității de 
a solicita azil de pe teritoriul unor țări terțe nu poate, în niciun caz, să modifice acest aspect 
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fundamental. În plus, dincolo de argumentul umanitar, prelucrarea externă ar genera 
importante provocări juridice, operaționale și politice. De exemplu, dacă statele membre ar 
primi și ar prelucra cereri de azil în țări terțe, acestea din urmă ar trebui să fie obligate să 
respecte același nivel de standarde de protecție, cum ar fi dreptul la o cale de atac eficientă și 
la condiții de primire adecvate, ca cele care se aplică pe teritoriul UE. Din toate aceste 
motive, nu aș sprijini nicio inițiativă care ar conduce la prelucrarea externă a cererilor de azil.  
  
În schimb, aș dori să îmi reiterez convingerea că trebuie să deschidem mai multe căi legale și 
sigure pentru a oferi azil în UE. Acest demers ar trebui să includă extinderea unor politici 
precum relocarea, care au făcut deja parte din discuțiile purtate în jurul activității intense 
desfășurate de raportorii Parlamentului European cu privire la dosarele referitoare la politica 
în domeniul azilului. 
  
Prin urmare, doresc să impulsionez adoptarea rapidă a unui nou cadru de relocare, ca parte a 
viitorului Pact privind migrația și azilul. Între timp, până la adoptarea unui nou cadru de 
relocare, voi prezenta imediat o recomandare pentru a asigura nu doar continuitatea, ci și 
accelerarea eforturilor noastre actuale în materie de relocare, în strânsă cooperare cu 
UNHCR, întrucât nu putem permite încetarea eforturilor Uniunii înainte ca noul cadru să 
devină aplicabil. 
 
 
 


