
Fişe tehnice UE - 2017 1

COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ

Cooperarea judiciară în materie penală se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a
hotărârilor judecătorești și a Deciziilor judiciare și include măsuri de apropiere a legislațiilor
statelor membre în mai multe domenii. Tratatul de la Lisabona a creat o bază mai solidă
pentru dezvoltarea unui spațiu de justiție penală, prevăzând totodată noi competențe pentru
Parlamentul European.

TEMEI JURIDIC

Articolele 82-86 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Eliminarea treptată a controalelor la frontieră pe teritoriul UE a facilitat considerabil libera
circulație a cetățenilor europeni, dar a permis și infractorilor să acționeze mai ușor la nivel
transnațional. Pentru a combate flagelul reprezentat de criminalitatea transfrontalieră, spațiul de
libertate, securitate și justiție cuprinde măsuri de promovare a cooperării judiciare în materie
penală. Punctul de plecare îl constituie principiului recunoașterii reciproce. Au fost adoptate
măsuri specifice pentru a combate criminalitatea transnațională și pentru a garanta că drepturile
victimelor, suspecților și deținuților sunt protejate peste tot în Uniune.

REALIZĂRI

A. Cadrul instituțional
1. Tratatul de la Lisabona
În cadrul fostului „al treilea pilon” (cooperare polițienească și judiciară în materie penală),
Parlamentul European avea doar un rol consultativ. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de
la Lisabona, competențele Parlamentului au fost sporite, fapt care a determinat o consolidare
a eficacității, responsabilității și legitimității în spațiul de libertate, securitate și justiție (SLSJ).
Tratatul a generalizat (cu câteva excepții) metoda comunitară care se bazează pe coDecizia (care
a devenit acum procedura legislativă ordinară) Parlamentului și Consiliului (unde Deciziile se
adoptă cu majoritatea voturilor în loc de unanimitate). Fosta structură pe bază de piloni
a dispărut. Cât despre acordurile internaționale, acestea fac obiectul unei proceduri nou
introduse, și anume „aprobarea”. Abrogarea fostului „al treilea pilon” a condus la armonizarea
instrumentelor legislative. În loc de decizii-cadru, decizii și convenții, chiar și în domeniul
dreptului penal, UE adoptă instrumente normale ale UE (regulamente, directive și decizii).
Tratatul de la Lisabona a consolidat rolul Curții de Justiție: se aplică procedurile ordinare pentru
întrebările preliminare și procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie.
Au fost în vigoare dispoziții tranzitorii, valabile până la 1 decembrie 2014, pentru actele care



Fişe tehnice UE - 2017 2

erau deja în vigoare în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie
penală.
Statele membre pot propune în continuare măsuri legislative, dar, în prezent, o inițiativă
necesită sprijinul unui sfert dintre acestea. Sunt prevăzute măsuri speciale privind cooperarea
consolidată, clauzele de excludere voluntară și așa-numita „frână de urgență”. Carta drepturilor
fundamentale a UE este integrată în Tratatul de la Lisabona și are forță juridică obligatorie pentru
Uniunea Europeană (implicit pentru instituțiile și organele acesteia) și pentru statele membre
ale UE atunci când pun în aplicare dreptul UE.
2. Orientările strategice pentru spațiul de libertate, securitate și justiție
În urma programelor de la Tampere și Haga (din octombrie 1999 și, respectiv, noiembrie 2004),
Consiliul European a aprobat, în decembrie 2009, programul multianual privind SLSJ pentru
perioada 2010-2014: Programul de la Stockholm. În concluziile sale din iunie 2014, Consiliul
European a definit orientările strategice pentru planificarea legislativă și operațională pentru
următorii ani în cadrul SLSJ în conformitate cu articolul 68 din TFUE. Unul dintre obiectivele
esențiale este acela de a dezvolta cooperarea judiciară în materie penală în UE. O evaluare a
orientărilor la jumătatea perioadei va avea loc în 2017.
B. Asistență juridică reciprocă în materie penală
La 29 mai 2000, Consiliul de Miniștri al UE a adoptat Convenția europeană de asistență judiciară
în materie penală, care urmărește să încurajeze și să modernizeze cooperarea dintre autoritățile
judiciare, polițienești și vamale din Uniune, prin completarea dispozițiilor din instrumentele
legale existente, respectând totodată Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului
din 1950. Organizațiile internaționale au adoptat o serie de acorduri, precum Convenția din 1959
a Consiliului Europei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală.
C. Recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești în materie penală
Consiliul European de la Tampere a declarat că recunoașterea reciprocă ar trebui să devină
piatra de temelie a cooperării judiciare în materie penală. Principiul recunoașterii reciproce a
fost confirmat în Programul de la Haga și, de asemenea, în Programul de la Stockholm. El
reprezintă un concept-cheie pentru spațiul judiciar european, deoarece doar prin recunoașterea
reciprocă pot fi depășite dificultățile create de diferențele dintre sistemele judiciare naționale.
Totuși principiul se poate dezvolta pe deplin numai dacă există un nivel înalt de încredere
reciprocă între statele membre.
D. Mandatul european de arestare
Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare (MEA) a
revoluționat sistemul de extrădare tradițional, adoptând norme inovatoare: de exemplu, limitarea
motivelor care pot fi invocate pentru a refuza executarea, transferul procesului decizional de
la autoritățile politice către cele judiciare, posibilitatea de a preda resortisanți ai statului de
executare și termene clare pentru executarea fiecărui MEA. Punerea în aplicare a MEA a
întâmpinat unele dificultăți, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, iar Decizia-cadru a fost
modificată o dată, în 2009, în ceea ce privește regimul aplicabil proceselor în contumacie.
Europol, Eurojust și Rețeaua judiciară europeană își pot aduce o contribuție importantă în
domeniul asistenței juridice reciproce și al cererilor de MEA. La 27 februarie 2014, Parlamentul
a adoptat o rezoluție cuprinzând recomandări adresate Comisiei referitoare la revizuirea MEA.
E. Armonizarea legislației și stabilirea de norme minime
Funcționarea spațiului judiciar al UE ar putea fi compromisă de diferențele dintre legislațiile
naționale în materie penală. Apropierea dreptului penal în UE, care ar putea contribui la
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depășirea acestor dificultăți, în special cu privire la infracțiunile deosebit de grave cu o
dimensiune transfrontalieră, înseamnă adaptarea la un standard minim comun, nu o unificare
totală. Criminalitatea organizată, traficul de persoane, exploatarea copiilor și pornografia
infantilă, terorismul, criminalitatea financiară (frauda, spălarea banilor, corupția), criminalitatea
informatică, criminalitatea din domeniul mediului, contrafacerea, rasismul și xenofobia sunt,
fiecare la rândul său, domenii în care au fost adoptate sau se negociază texte de lege în vederea
adoptării unor definiții comune și a armonizării nivelului sancțiunilor. Articolul 83 din TFUE
prevede că Parlamentul și Consiliul, prin intermediul procedurii legislative ordinare, pot „stabili
norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității
de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor
infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună”.
F. Eurojust, Rețeaua Judiciară Europeană, echipele comune de anchetă și Parchetul
European
Eurojust este un organ al Uniunii Europene înființat în 2002 printr-o decizie a Consiliului,
modificată în decembrie 2008. Eurojust încurajează și îmbunătățește coordonarea anchetelor și
a urmăririlor penale între autoritățile competente din statele membre, îndeosebi prin facilitarea
acordării de asistență juridică transfrontalieră reciprocă și punerea în aplicare a cererilor de
extrădare și a mandatelor europene de arestare. Tratatul de la Lisabona prevede că „pentru
combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul,
hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui
un Parchet European, pornind de la Eurojust” și, totodată, prevede posibilitatea ca, într-o
etapă ulterioară, competențele Parchetului European (EPPO) să fie lărgite, pentru a include
criminalitatea gravă care prezintă o dimensiune transfrontalieră. La 17 iulie 2013, Comisia a
prezentat propuneri legislative privind instituirea EPPO și reformarea Eurojust, care urmează
să devină Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală. Negocierile s-au dovedit
a fi destul de complexe și, în aprilie 2017, 16 state membre și-au notificat intenția de a lansa o
cooperare consolidată pentru instituirea EPPO.
În iunie 1998 a fost creată Rețeaua judiciară europeană (RJE) în materie penală, pentru a
îmbunătăți cooperarea judiciară dintre statele membre ale UE. RJE are ca scop să sprijine
judecătorii și procurorii din statele membre în desfășurarea de anchete și urmăriri penale
transfrontaliere.
Consiliul European de la Tampere a solicitat înființarea de echipe comune de anchetă, cu scopul
de a combate traficul de droguri și de persoane, precum și terorismul. Convenția europeană cu
privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală din aprilie 2000 prevede, de asemenea,
înființarea de echipe comune de anchetă. În iunie 2002, Consiliul a adoptat o decizie-cadru în
acest sens. Două sau mai multe state membre pot înființa o echipă comună de anchetă care poate
include și reprezentanți ai Europol și Eurojust. Acesta este un instrument care încă nu a fost
dezvoltat în totalitate.
G. Drepturi procedurale
Dreptul suspecților și al acuzaților la un proces echitabil este recunoscut cu titlu de drept
fundamental. Propunerea inițială de decizie-cadru a Consiliului privind garanțiile procedurale
în procedurile penale, prezentată de Comisie în 2004, a fost blocată din cauza divergențelor de
opinie dintre delegațiile naționale. În noiembrie 2009, Consiliul a adoptat o foaie de parcurs
pentru consolidarea drepturilor procedurale ale suspecților și acuzaților în procedurile penale
și a invitat Comisia să prezinte propuneri ad-hoc. Foaia de parcurs a identificat șase domenii
principale în care sunt de dorit inițiative legislative sau de altă natură: traducerea și interpretarea;
informarea cu privire la drepturile și informațiile referitoare la acuzații; consultanța și asistența
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juridică; comunicarea cu persoanele apropiate, cu angajatorii și autoritățile consulare; garanții
speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt vulnerabile; și (propunerea unei
Cărți verzi privind) detenția provizorie. În octombrie 2010, Parlamentul și Consiliul au adoptat
Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale.
În mai 2012, Parlamentul și Consiliul au adoptat Directiva 2012/13/UE privind dreptul la
informare în cadrul procedurilor penale (așa-numita „notă privind drepturile”). În octombrie
2013, Parlamentul și Consiliul au adoptat Directiva 2013/48/UE privind dreptul de a avea
acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica în timpul privării
de libertate. În iunie 2011, Comisia a publicat o Carte verde privind aplicarea legislației UE
referitoare la detenție în cadrul justiției penale; Parlamentul European lucrează în prezent la
un raport din proprie inițiativă privind sistemele penitenciare și condițiile de detenție în UE.
În decembrie 2011, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care face apel la instituirea unor
standarde comune la nivelul UE în materie de condiții de detenție. La 27 noiembrie 2013,
Comisia a prezentat un pachet de propuneri legislative pentru completarea foii de parcurs privind
garanțiile procedurale. În martie 2016, Parlamentul și Consiliul au adoptat Directiva (UE)
2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului
de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. În mai 2016, Parlamentul și Consiliul
au adoptat Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt
persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. În octombrie 2016, Parlamentul
și Consiliul au adoptat Directiva (UE) 2016/1919 privind asistența juridică gratuită pentru
persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele
căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare.
H. Către o politică a UE în materie penală
În septembrie 2011, Comisia Europeană a publicat o Comunicare intitulată „Către o politică a
UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul
dreptului penal”. Comunicarea explică modul în care normele minime aplicabile pe teritoriul
UE în materie de legislație penală ar putea apăra cetățenii într-un mod mai eficace în
fața comportamentului infracțional și expune principiile care vor contribui la garantarea
consecvenței și a coerenței legislației Uniunii Europene în materie de drept penal.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Tratatul de la Lisabona a introdus mai multă eficacitate și responsabilitate în domeniul justiției
penale. El a generalizat (cu câteva excepții, precum Parchetul European) metoda comunitară,
bazată pe codecizie și adoptarea Deciziilor cu majoritate de voturi în cadrul Consiliului. Fosta
structură pe bază de piloni a dispărut. Carta drepturilor fundamentale a UE este integrată în
Tratatul de la Lisabona și are forță juridică obligatorie pentru Uniune (instituțiile și organele
sale) și statele membre atunci când pun în aplicare dreptul UE. În ceea ce privește acordurile
internaționale, este prevăzută o procedură nouă, procedura de „aprobare”.
PE a adoptat rezoluții referitoare la diverse aspecte ale domeniului cooperării judiciare în
materie penală, precum soluționarea conflictelor legate de exercitarea jurisdicției, măsurile
de supraveghere ca alternativă la detenția provizorie, măsurile de supraveghere posterioare
procesului, transferuri de proceduri, mandatul european de arestare și mandatul european de
obținere a probelor, Eurojust, Rețeaua judiciară europeană, hotărârile pronunțate în contumacie,
infracțiuni împotriva mediului, terorismul, criminalitatea organizată, e-justiția, traficul de
persoane, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, ordinul european de protecție
și normele minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. În mai
2009, PE a adoptat o rezoluție (conținând, de asemenea, o recomandare adresată Consiliului)
referitoare la dezvoltarea unui spațiu UE de justiție penală. În mai 2012, el a adoptat o rezoluție
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bazată pe un raport din proprie inițiativă, referitoare la „Abordarea UE privind dreptul penal”,
care a abordat aspecte vizând criteriile care pot fi folosite pentru a stabili dacă este nevoie de o
legislație europeană în materie penală și modurile în care s-ar putea garanta coerența și calitatea
dreptului penal. În octombrie 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la criminalitatea
organizată, corupție și spălarea banilor, bazându-se pe recomandările comisiei sale speciale de
resort (CRIM).
Recent, Parlamentul a adoptat rezoluții prin care a adoptat proiecte de directivă privind
înghețarea și confiscarea produselor generate de infracțiuni, utilizarea abuzivă a informațiilor
confidențiale și manipularea pieței, protejarea monedei euro împotriva contrafacerii precum
și prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
În prezent, Parlamentul analizează câteva propuneri importante ale Comisiei pe teme ca
reforma Eurojust, instituirea Parchetului European, eforturile depuse pentru combaterea
fraudei împotriva intereselor financiare ale Uniunii cu ajutorul dreptului penal și combaterea
terorismului.
Parlamentul se va implica în evaluarea și monitorizarea Spațiului de libertate, securitate și
justiție (SLSJ), inclusiv a justiției în materie penală, conform prevederilor Tratatului de la
Lisabona. Articolul 70 din TFUE stipulează că „Parlamentul European și parlamentele naționale
sunt informate cu privire la conținutul și rezultatele evaluării” privind punerea „în aplicare, de
către autoritățile statelor membre, a politicilor Uniunii prevăzute în prezentul titlu, în special [...]
a principiului recunoașterii reciproce”. Articolul 85 din TFUE prevede implicarea Parlamentului
European și a parlamentelor naționale în „evaluarea activităților Eurojust”. Aceste dispoziții
vor fi stabilite de noile regulamente care urmează să fie adoptate de PE și Consiliu în cadrul
procedurii legislative ordinare.
Rosa Raffaelli
04/2017
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