
Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind comunicările Comisiei 
„Agenda UE în domeniul justiţiei pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a 
creşterii în cadrul Uniunii" {COM (2014) 144 final} şi „O Europă deschisă şi sigură: 
transformarea obiectivelor în realitate" {COM(2014) 154final}. 

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor abordării Comisiei de a consolida 
acquis-ul existent în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, precum şi eforturilor sale de a 
pune în aplicare instrumentele existente înainte de identificarea şi implementarea de noi 
soluţii şi strategii. De asemenea, Comisia apreciază faptul că Camera Deputaţilor 
împărtăşeşte opinia exprimată în cele două comunicări conform căreia ar trebui să se pună 
accentul pe punerea în aplicare şi pe aplicarea efectivă a legislaţiei UE în vigoare şi pe 
consolidarea progreselor înregistrate. 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru faptul că, în opinia acesteia, cele două 
comunicări menţionate mai sus sunt adecvate şi obiective şi reprezintă o viziune ce va 
permite înregistrarea de noi progrese în direcţia creării unui spaţiu european comun de 
justiţie pe deplin funcţional până în 2020 şi a consolidării unei Europe deschise şi sigure. 

Comisia salută importanţa pe care Camera Deputaţilor o acordă protecţiei drepturilor 
fundamentale şi remarcă accentul pe care aceasta îl pune pe buna cooperare dintre diferitele 
niveluri de autoritate în acest context. 

Comisia ia notă de punctele de vedere exprimate de Camera Deputaţilor cu privire la 
anumite schimbări instituţionale, precum eliminarea exceptărilor de la utilizarea procedurii 
legislative ordinare şi a opţiunilor de neparticipare. 

In ceea ce priveşte solicitarea Camerei Deputaţilor referitoare la includerea în cadrul juridic 
al Tratatului de la Lisabona a instrumentelor de cooperare poliţienească transfrontaliera 
adoptate în cadrul celui de al treilea pilon, Comisia subliniază faptul că data de 
1 decembrie 2014 a marcat sfârşitul etapei tranzitorii în domeniul cooperării poliţieneşti şi 
al cooperării judiciare în materie penală, stabilită prin Tratatul de la Lisabona; începând de 
la data menţionată anterior, Comisia are dreptul de a iniţia proceduri de constatare a 
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neîndeplinirii obligaţiilor împotriva statelor membre care nu au pus în aplicare actele 
adoptate în temeiul fostului „ al treilea pilon iar Curtea de Justiţie are competenţe depline 
asupra acestor instrumente. Comisia îşi va exercita judicios atribuţiile, astfel încât să 
asigure, în strânsă cooperare cu statele membre, că acquis-ul este pus în aplicare integral. 

Referitor la opinia Camerei Deputaţilor cu privire la aplicarea unor „standarde minime", 
Comisia subliniază faptul că, aşa cum a menţionat în comunicarea sa intitulată „Agenda UE 
în domeniul justiţiei", consideră că, de exemplu, în domeniul justiţiei penale, încrederea 
reciprocă între statele membre a fost consolidată prin instituirea, în mod treptat, la nivelul 
întregii UE, a unui set de drepturi la un proces echitabil prin intermediul unor standarde 
minime comune aplicabile la nivelul întregii UE ce vizează protejarea persoanelor 
suspectate sau acuzate de săvârşirea unei infracţiuni. In ceea ce priveşte relaţia dintre 
„ armonizarea legislativă " şi „ recunoaşterea reciprocă Comisia este de părere că ambele 
instrumente prezintă avantaje în domeniile lor de aplicare. 

Comisia ia notă de punctul de vedere exprimat de Camera Deputaţilor referitor la 
mecanismul de cooperare şi de verificare în ceea ce priveşte România şi Bulgaria şi 
subliniază faptul că acest mecanism va fi aplicat până la îndeplinirea tuturor obiectivelor de 
referinţă. 

Comisia salută susţinerea acordată de Camera Deputaţilor eforturilor Comisiei în materie 
de formare judiciară europeană a tuturor profesiilor juridice şi gradul de conştientizare în 
privinţa discriminării romilor şi sprijinul Camerei Deputaţilor în ceea ce priveşte opinia 
Comisiei exprimată în „Agenda UE în domeniul justiţiei" cu privire la contribuţia pe care 
politica în materie de justiţie o poate avea în privinţa sprijinirii redresării şi creşterii 
economice, precum şi a combaterii şomajului. Comisia este de acord cu Camera Deputaţilor 
că politicile UE în domeniile securităţii şi justiţiei ar trebui să sprijine în continuare 
redresarea şi creşterea economică. 

Comisia împărtăşeşte opinia Camerei Deputaţilor cu privire la importanţa dreptului la liberă 
circulaţie şi consideră, de asemenea, că buna funcţionare a spaţiului Schengen este o 
prioritate majoră şi se va asigura că noul mecanism de evaluare Schengen este pus în 
aplicare în mod corespunzător. 

Comisia este de acord că este necesar să se depună în continuare eforturi pentru a preveni şi 
a combate criminalitatea internaţională organizată şi gravă, mai ales în cadrul „ ciclului de 
politici" ale UE şi să se recurgă pe deplin la sprijinul EUROPOL şi CEPOL în ceea ce 
priveşte activităţile transfrontaliere de asigurare a respectării legii. Comisia salută 
recomandarea Camerei Deputaţilor de a se intensifica acţiunile Uniunii Europene privind 
confiscarea şi recuperarea activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni, pentru a 
combate în mod eficace grupurile de criminalitate organizată şi a împiedica infiltrarea 
acestora în economia legală. 

Comisia împărtăşeşte pe deplin punctele de vedere exprimate de Camera Deputaţilor privind 
necesitatea intensificării eforturilor de preîntâmpinare a radicalizării pentru a îmbunătăţi 
prevenirea şi combaterea terorismului. Evenimentele recente au demonstrat încă o dată cât 
de important este acest lucru, ca de altfel şi utilizarea optimă a întregului set de instrumente 
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legislative şi operaţionale existente în lupta împotriva terorismului. Comisia salută, de 
asemenea, accentul pus de Camera Deputaţilor pe importanţa stopării traficului de persoane 
şi împărtăşeşte opiniile acesteia cu privire la necesitatea dezvoltării în continuare a 
asistenţei acordate victimelor. 

Vor fi avute în vedere măsuri ulterioare în ceea ce priveşte elaborarea Agendei europene 
privind securitatea, astfel cum se prevede în cadrul programului de lucru al Comisiei pentru 
2015. 

în ceea ce priveşte politicile în materie de migraţie, Comisia a subliniat în comunicarea sa 
„O Europă deschisă şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate" necesitatea 
maximizării beneficiilor migraţiei legale. In acest context, Comisia salută sprijinul acordat 
de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte lansarea dialogurilor cu statele membre, cu 
întreprinderile şi cu sindicatele privind necesităţile în materie de migraţie a forţei de muncă. 
De asemenea, Comisia împărtăşeşte punctele de vedere exprimate de Camera Deputaţilor 
privind necesitatea întreprinderii unor măsuri suplimentare pentru a preveni migraţia 
neregulamentară. Printre aceste măsuri s-ar număra, de asemenea, intensificarea luptei 
împotriva reţelelor care fac trafic ilegal de migranti. 

De asemenea, Comisia ia act de sprijinul Camerei Deputaţilor acordat evoluţiei viitoare din 
domeniul azilului, propunerilor formulate de Comisie în comunicarea sa {COM(2014) 154 
final}. 

Vor fi avute în vedere măsuri ulterioare în ceea ce priveşte elaborarea Agendei europene în 
materie de migraţie, astfel cum se prevede în cadrul programului de lucru al Comisiei pentru 
2015. 

In fine, Comisia subscrie la opinia Camerei Deputaţilor conform căreia un sistem judiciar 
eficace, accesibil şi echitabil, care respectă drepturile fundamentale, este o temelie solidă a 
democraţiei, promovează încrederea reciprocă şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi 
prosperitatea economică. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund aspectelor semnalate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 
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