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FLUX DE ȘTIRI CAMPANII

 Flux de știri al M.A.I.

Întâlnirea Secretarului de Stat, Daniel Robert Marin, cu domnul Julian King,
Comisar European
Luni, 18 septembrie 2017, secretarul de stat Daniel Robert Marin a avut o întrevedere cu

domnul Julian KING, Comisar European pentru Securitatea Uniunii, la care a participat și
inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor general de poliție Ioan Buda.

 
Cu această ocazie au fost abordate subiecte de interes maxim din Agenda Europeană legate
de portofoliul comisarului: asigurarea securității interne la nivelul Uniunii Europene,
combaterea terorismului, interoperabilitatea și sistemele de schimb de informații.

 
Oficialul român a subliniat importanța acțiunilor care vizează îmbunătățirea securității
cetățenilor europeni. În acest sens, secretarul de stat român a exprimat sprijinul pentru
optimizarea schimbului de informații la nivel european, considerând că acest lucru va avea
un efect direct asupra eficienței măsurilor de combatere a amenințărilor teroriste.

 
Comisarul și secretarul de stat român și-au exprimat îngrijorarea cu privire la evoluția
amenințării teroriste din ultimii ani, convenind printre altele asupra necesității consolidării
schimbului de informații și asigurării interoperabilității bazelor de date pentru combaterea
acestui fenomen.

 
Comisarul Julian King a subliniat importanța și eficacitatea instrumentelor, precum și a
politicilor UE în sprijinirea statelor membre în domeniul prevenirii și combaterii terorismului,
a radicalizării, a crimei organizate și a criminalității informatice. Comisarul a vorbit și
despre eforturile care mai trebuie întreprinse în vederea asigurării unei cooperări eficiente
pentru Securitate Uniunii.
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Oficialul european a subliniat, de asemenea, activitatea sa în calitate de comisar pentru
Securitatea Uniunii, în scopul sprijinirii statelor membre în închiderea spațiului în care
acționează teroriștii și al prevenirii radicalizării, precum și în ceea ce privește securitatea
informatică, teme stabilite ca priorități, în discursul președintelui Jean-Claude Juncker,
privind starea Uniunii.

 
În timpul vizitei la Centrul de Comandă și Control al Poliției de Frontieră din România,
comisarul european a reafirmat sprijinul pentru aderarea României la spațiul Schengen,
având în vedere că toate condițiile tehnice au fost îndeplinite și a reiterat apelul
președintelui Juncker referitor la faptul că spațiul Schengen de liberă circulație ar trebui
deschis imediat României și Bulgariei.


