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PROIECT DE OPINIE 
asupra 

Comunicării  Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

referitoare la Strategia UE privind uniunea securității 

COM(2020)605 

 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), al 

Protocoalelor nr.1 și nr. 2 anexate TUE și al Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE) și în urma aprobării de către Biroul Permanent al 

Camerei Deputaților a listei de proiecte de acte legislative și a proiectelor de acte 

fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, pentru examinarea pe fond, cu  

documentul nelegislativ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securității, 

transmis cu adresa nr.8/E/09.09.2020 și înregistrat la Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională cu nr.4c-15/291 din 14 septembrie 2020. 

Noua Strategie privind o uniune a securității, care ilustrează viziunea 

Comisiei Europene pe durata noului ciclu legislativ (până în 2025), se bazează pe 

progresele realizate anterior în cadrul Agendei europene privind securitatea pentru 

perioada 2015-2020 a Comisiei, reflectând, totodată, într-o foarte mare măsură, 

prioritățile din Agenda Strategică a Uniunii pentru 2019-2024, document agreat la 

nivelul liderilor europeni la începutul actualului ciclu legislativ. Noua Strategie se 

concentrează asupra priorităților aprobate de Parlamentul European și de Consiliu, 

punând accentul pe construirea de capabilități și capacități pentru a consolida 

mediul de securitate din anii următori. 

Ca elemente de conținut, documentul face referire la necesitatea adaptării 

priorităților la noile realități cu care se confruntă Uniunea și statele membre în 

materie de securitate internă. 

Documentul stabilește o abordare integrată pentru a răspunde eficient și 

coordonat amenințărilor aflate într-o continuă și rapidă evoluție. Acesta definește 
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prioritățile strategice și acțiunile corespondente pentru abordarea riscurilor digitale 

și fizice într-o manieră integrată în cadrul întregului ecosistem al Uniunii 

Securității. Scopul Strategiei este oferirea unor beneficii ale securității care să 

protejeze toate entitățile din cadrul Uniunii Europene. 

În contextul pandemiei COVID-19, documentul pune un accent mai mare pe 

componenta de gestionare a crizelor care s-a dezvoltat în ultimii ani. 

În raport cu prioritățile strategice de acțiune, se remarcă câteva aspecte de 

interes: 

• amenințările de nouă generație prezintă o importanță sporită, fiind propusă o 

revizuire a Strategiei Europene de Securitate Cibernetică, având în vedere 

necesitatea contracarării riscurilor specifice cu care se confruntă infrastructurile 

critice în multiple domenii - transporturi, spațiu, energie, finanțe și sănătate; 

• se pune accentul pe o abordare multidisciplinară – măsurile de consolidare a 

securității nu privesc doar structurile clasice de securitate, ci multiple alte 

domenii de acțiune la nivel național și UE; conexiunea cu domeniul digital sau 

cu cel financiar este întărită; 

• în privința rețelelor clasice de securitate, se propune continuarea implementării 

legislației adoptate pentru consolidarea cadrului de interoperabilitate a 

sistemelor; 

• se constată importanța sporită acordată complementarității dintre aspectele de 

securitate și respectul pentru drepturile fundamentale; ca element de noutate, se 

constată atenția acordată drepturilor persoanelor vulnerabile, cu propuneri noi 

de acțiune în domeniile combaterii abuzurilor sexuale asupra copiilor, 

drogurilor și armelor de foc ilegale; 

• se propune continuarea eforturilor în domeniul combaterii terorismului și a 

amenințărilor hibride, în paralel cu dezvoltarea dimensiunii de comunicare și de 

dezvoltare a unei culturi a cunoașterii riscurilor emergente. 

Se reține faptul că, în ceea ce privește poziționarea privind de elementele 

prezentate, România a susținut și va continua să susțină intensificarea eforturilor 

pentru prevenirea și combaterea amenințărilor teroriste, ale celor legate de crima 

organizată, amenințări hibride, cibernetice, ale celor la adresa infrastructurii critice 

și a rezilienței societăților. Eforturile depuse pe aceste tematici sunt reflectate în 

primul rând prin demersurile realizate pe durata Președinției României la Consiliul 

Uniunii Europene. 

În considerarea acestor eforturi, partea română agreează ideea că, deși 

combaterea acestor provocări la adresa securității intră în competența statelor 

membre, este oportună o abordare comună și o acțiune coordonată la nivelul UE. 

De aceea, România, care are în continuare o contribuție activă în acest sens, salută 

discuția aprofundată și cuprinzătoare privind asigurarea un răspuns eficient la acest 

tip de amenințări.  
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România consideră că asigurarea unui răspuns coordonat la nivel european 

este necesară și, în acest context, agențiile și mecanismele UE pot avea un rol 

important. 

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus menționat, 

având în vedere fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană, nota de 

evaluare a Ministerului Afacerilor Externe, precum și fișa transmisă de Ministerul 

Afacerilor Interne.  

În ședința online din data de 14 octombrie 2020, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri europene un 

proiect de opinie favorabil asupra Comunicării referitoare la Strategia UE privind 

uniunea securității - COM(2020)605. 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

Radu BABUȘ 


