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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Agenda europeană 
privind securitatea {COM(2015) 185 final}. 

Agenda europeană privind securitatea, adoptată de Comisie la 28 aprilie 2015, defineşte 
principalele acţiuni preconizate de Comisie pentru a asigura un răspuns eficient al UE la 
ameninţările din domeniul securităţii în perioada 2015-2020. Comisia a prezentat Agenda 
europeană privind securitatea ca fiind Strategia reînnoită de securitate internă'. Comisia 
consideră că aceasta trebuie să fie o agendă comună a instituţiilor UE, a statelor membre şi 
a agenţiilor UE. 

Comisia este de acord cu Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte importanţa elaborării unei 
abordări reactive şi operaţionale în procesul de punere în aplicare a Strategiei reînnoite de 
securitate internă în perioada 2015-2020. Comisia lucrează în strânsă cooperare cu 
preşedinţia Consiliului pe tema elaborării unui document de implementare bine orientat, cu o 
listă de acţiuni prioritare pentru a pune în aplicare Strategia de securitate internă a Uniunii 
Europene 2015-2020. 

în Agenda privind securitatea, Comisia a identificat nevoia unui grad sporit de transparenţă, 
responsabilitate şi control democratic ca fiind unul dintre cele cinci principii-cheie care stau 
la baza acţiunii Uniunii în domeniul securităţii interne. Un grad sporit de transparenţă şi un 
dialog intensificat atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE pot contribui la creşterea 
încrederii cetăţenilor noştri în politicile de securitate elaborate cu scopul de a aborda 
provocările în materie de securitate cu care se confruntă Uniunea. Rolul specific al 
parlamentelor naţionale în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie este reflectat de 

' A se vedea concluziile Consiliului JAI din 16 iunie 2015 privind dezvoltarea unei strategii reînnoite de 
securitate internă a Uniunii Europene 2015-2020. 



angajamentul mai amplu al Comisiei pentru un dialog politic reînnoit cu parlamentele 
naţionale. 

Comisia salută, aşadar, interesul manifestat de parlamentele naţionale privind 
Agenda europeană privind securitatea. Comisia speră că aceste clarificări răspund 
chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor şi aşteaptă cu interes continuarea 
dialogului politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

Prim-vicepreşedinte 
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