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Stimate domnule preşedinte, 

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa cu privire 
la Comunicarea comună a Comisiei şi a înaltului Reprezentant pentru Afaceri externe şi 
Politica de securitate, intitulată „ UE şi ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic " 
[JOIN(2015) 22 final]. 

Comisia salută sprijinul exprimat în opinie pentru obiectivul strategic de intensificare a 
relaţiilor dintre UE şi ASEAN într-o gamă largă de domenii, de la consolidarea 
legăturilor economice şi a conectivităţii interregionale şi mai buna cooperare în 
chestiuni de securitate (netradiţionale), inclusiv de securitate maritimă şi combatere a 
terorismului, până la valorificarea noilor oportunităţi de colaborare în domeniul 
investiţiilor şi al cercetării. 

în concluziile Consiliului din iunie 2015, statele membre ale UE au subliniat faptul că 
„ UE are un interes strategic veritabil pentru consolidarea relaţiei sale cu 
Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), principalul factor de stabilitate în 
regiunea Asia-Pacific. O ASEAN puternică şi unită, care îşi continuă propriul proces de 
integrare, este benefică pentru prosperitatea, stabilitatea şi securitatea regională şi 
creează noi oportunităţi de cooperare pentru a răspunde provocărilor regionale şi 
globale. " 

Consiliul a salutat, de asemenea, noul impuls dat relaţiilor UE-ASEAN şi a subliniat 
angajamentul UE de a sprijini integrarea regională a ASEAN şi aprofundarea în 
continuare a relaţiilor. Consiliul a invitat înaltul Reprezentant şi Comisia să conlucreze 
în vederea punerii în aplicare a priorităţilor identificate mai sus şi în 
Comunicarea comună, în strânsă cooperare cu statele membre ale UE. 

începând din iunie 2015, SEAE şi serviciile Comisiei colaborează în mod. activ pentru 
punerea în aplicare a propunerilor şi angajamentelor cuprinse în Comunicarea comună, 
în vederea aducerii parteneriatului global la un nivel mai ridicat în anii următori. 

Dl Valériu Ştefan ZGONEA 
Preşedintele 
Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI 



Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideratie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Federica Mogherini 
Inalt Reprezentant/Vicepreşedinte 
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