
 

RR\1100701RO.docx  PE577.046v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Document de ședință 
 

13.2.2017 A8-0228/2016/err01 

ADDENDUM 

la raportul 

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind 

combaterea terorismului 

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Raportoare: Monika Hohlmeier 

A8-0228/2016 
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC 

Subiect: Aviz privind temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-

cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (COM(2015)0625 – 

C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Fond 

 

La 2 februarie 2015, Comisia a prezentat o propunere de directivă a Parlamentului European 

și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI 

a Consiliului privind combaterea terorismului (COM(2015)0625 - 2015/0281(COD)).  

 

Comisia și-a fundamentat propunerea pe articolul 83 alineatul (1) și pe articolul 82 alineatul 

(2) litera (c) din TFUE. În expunerea sa de motive, în special la secțiunea 2, care se referă la 

alegerea temeiului juridic și respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 

Comisia a explicat că propunerea urmărește să înlocuiască Decizia-cadru a Consiliului 
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2002/475/JHA privind combaterea terorismului1 și urmărește să instituie o legislație 

actualizată la nivelul UE, care să stabilească norme minime cu privire la definirea 

infracțiunilor teroriste, a infracțiunilor legate de un grup terorist sau de activități teroriste, 

precum și sancțiunile aplicabile în acest domeniu. Prin urmare, articolul 83 alineatul (1) 

constituie un temei juridic adecvat pentru propunere. 

 

Deoarece propunerea conține dispoziții referitoare la drepturile victimelor, într-o primă etapă, 

Comisia a considerat că propunerea ar trebui, de asemenea, aibă ca temei juridic articolul 82 

alineatul (2) litera (c), care permite Parlamentului European și Consiliului, hotărând în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară, să stabilească norme minime privind drepturile 

victimelor criminalității, în măsura în care este necesar pentru a facilita recunoașterea 

reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea 

polițienească și judiciară în cauze penale cu dimensiune transfrontalieră.  

 

Conform scrisorii dumneavoastră, cele trei instituții au convenit să elimine articolul 82 

alineatul (2) litera (c) din TFUE ca temei juridic al propunerii în timpul negocierilor 

interinstituționale. Această modificare a fost justificată pe baza jurisprudenței Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia dacă o măsură urmărește un scop dublu sau are o 

componentă dublă, iar unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca 

principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar indirect(ă), actul 

trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, mai exact cel necesar în vederea scopului sau 

componentei principal(e) sau predominant(e). 

 

Instituțiile consideră că în acest dosar componenta predominantă a fost stabilirea unor norme 

minime privind definirea terorismului și a unor sancțiuni legate de terorism și că includerea în 

directivă a drepturile victimelor a avut doar un caracter accesoriu. În consecință, au decis să se 

elimine articolul 82 alineatul (2) litera (c) ca temei juridic al propunerii.  

 

La 8 decembrie 2016, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a votat textul 

convenit de instituții în urma negocierilor interinstituționale. Votul în plen este prevăzut 

pentru 15 februarie 2017.  

  

II. Articolele relevante din tratat  

 

Articolul 82 alineatul (2) litera (c) din TFUE dispune: 

 

Articolul 82 

(ex-articolul 31 TUE) 

(...) 

 

2. În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor 

judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea polițienească și judiciară în 

materie penală cu dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European și Consiliul, hotărând 

prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime. 

Aceste norme minime iau în considerare diferențele existente între tradițiile juridice și 

sistemele de drept ale statelor membre. 

 

Acestea se referă la: 

                                                 
1 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).  
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(...)  

 

(c) drepturile victimelor criminalității; 

(...) 

 

 

Articolul 83 alineatul (1) din TFUE dispune: 

 

Articolul 83 

(ex-articolul 31 TUE) 

 

1. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, 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. 

 

Aceste domenii ale criminalității sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane și 

exploatarea sexuală a femeilor și copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, 

spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și 

criminalitatea organizată. 

(...) 

 

III. Jurisprudența privind temeiul juridic 

 

Alegerea temeiului juridic este importantă, deoarece, din punct de vedere constituțional, 

Uniunea se întemeiază pe principiul atribuirii competențelor, iar instituțiile sale pot acționa 

doar într-un mod coerent cu mandatul care le-a fost încredințat prin tratat1. Prin urmare, 

alegerea unui temei juridic nu este discreționară.  

 

Din jurisprudența Curții de Justiție se desprind câteva principii cu privire la alegerea 

temeiurilor juridice. În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce 

privește competența materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o 

importanță de natură constituțională2. În al doilea rând, alegerea temeiului juridic al unui act 

al UE trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic3.. Nu 

prezintă relevanță dorința unei instituții de a se implica mai mult în adoptarea unui anumit act, 

eforturile depuse din alte motive în sfera de acțiune la care se referă actul respectiv și nici 

contextul în care s-a adoptat măsura4. 

 

Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză5. 

                                                 
1 Avizul 2/00 din 6 decembrie 2001, Protocolul de la Cartagena, EU:C:2001:664, punctul 3; Avizul 1/08 din 30 

noiembrie 2009, Acordul general privind comerțul cu servicii, EU:C:2009:739, punctul 110.  
2Avizul 2/00 din 6 decembrie 2001, Protocolul de la Cartagena, EU:C:2001:664, punctul 5; Avizul 1/08 din 30 

noiembrie 2009, Acordul general privind comerțul cu servicii, EU:C:2009:739, punctul 110. 
3 A se vedea, printre altele, hotărârea din 25 februarie 1999, Parlamentul European/Consiliul, cauzele conexate 

C-164/97 și C-165/97 EU:C:1999:99, punctul 16; hotărârea din 30 ianuarie 2001, Spania/Consiliu, cauza C-

36/98, EU:C:2001:64, punctul 59; hotărârea din 12 decembrie 2002, Comisia/Consiliu, cauza C-281/01, 

EU:C:2002:761, punctele 33-49; hotărârea din 29 aprilie 2004, Comisia/Consiliu, cauza C-338/01, 

EU:C:2004:253, punctul 55. 
4 A se vedea hotărârea din 4 aprilie 2000, Comisia/Consiliu, cauza C-269/97, EU:C:2000:183, punctul 44.  
5 Avizul 2/00 din 6 decembrie 2001, Protocolul de la Cartagena, EU:C:2001:664, punctul 5; 
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În principiu, pentru fundamentarea unei măsuri se recurge la un temei juridic unic. Un act nu 

poate fi întemeiat pe mai multe temeiuri juridice decât „în mod excepțional”1. Un temei 

juridic dublu sau multiplu poate fi, totuși, folosit atunci când o măsură urmărește simultan 

obiective diverse sau are mai multe componente interconectate, fără ca unul să fie secundar și 

indirect în raport cu celălalt2. Dacă examinarea unui act al Uniunii indică faptul că acesta 

servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau una 

dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce 

celălalt (cealaltă) este doar indirect(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, 

mai exact cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)3. 

În plus, procedurile stabilite în fiecare temei juridic pentru adoptarea măsurii respective nu ar 

trebui să fie incompatibile între ele4.  

 

IV. Scopul și conținutul reglementării propuse  

 

Conform articolului 1 al propunerii, astfel cum a fost modificat de instituții în timpul 

negocierilor informale, obiectul propunerii este stabilirea unor „norme minime privind 

definiția infracțiunilor și sancțiunile în domeniul infracțiunilor teroriste, al infracțiunilor 

legate de un grup terorist și al infracțiunilor legate de activități teroriste, precum și măsuri 

specifice de protecție, sprijin și asistență a victimelor terorismului.” (subliniere adăugată).  

 

După adoptarea Deciziei-cadru 2002/475/JHA a Consiliului privind combaterea terorismului, 

amenințarea teroristă s-a amplificat și a evoluat în mod dramatic, în special în ultimii ani. 

Organizațiile internaționale și regionale nu au rămas nepăsătoare în fața acestui fenomen și au 

publicat noi standarde sub formă de rezoluții, convenții și recomandări în scopul unei 

combateri mai eficace a terorismului. Pentru a transpune în practică obligațiile care decurg din 

aceste instrumente, Comisia a considerat necesar să revizuiască Decizia-cadru a Consiliului 

2002/475/JHA privind combaterea terorismului. Prezenta propunere urmărește să înlocuiască 

Decizia-cadru 2002/475/JHA cu o nouă directivă, care va adapta cadrul juridic al UE privind 

definirea infracțiunilor legate de activitățile teroriste la cele mai recente standarde și obligații 

internaționale.  

 

Aceste standarde și obligații internaționale se regăsesc, în special, în Rezoluția 2178(2014) a 

Consiliului de Securitate al ONU privind amenințările la adresa păcii și securității 

internaționale provocate de acțiuni de terorism, adoptată la 24 septembrie 20145; în Protocolul 

adițional din 22 octombrie 20156 la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea 

terorismului7, precum și în nota de interpretare la Recomandarea nr. 5 privind infracțiunea de 

finanțare a terorismului din seria Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară 

                                                 
1 Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul și Consiliul, EU:C:2009:518, punctul 47 și jurisprudența citată.  
2 Cauza C-43/12, ibid., a se vedea și Cauza  C-43/12, Comisia/Parlamentul și Consiliul, EU:C:2014:298, punctul 

30 și jurisprudența citată.  
3 Cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53. Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul și 

Consiliul, EU:C:2009:518, punctul 46 și jurisprudența citată. Cauza C-490/10, Parlamentul/Consiliul, 

EU:C:2012:525, punctul 45; Cauza C-155/07, Parlamentul/Consiliul, UE:C:2008:605, punctul 34. 
4 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, („Dioxidul de titaniu”), Rec., 1991, p. I244, punctele 17-25; 
5 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
6 Tratatul nr. 217: Protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului - Riga, 

22.10.2015 - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. Uniunea Europeană a 

semnat Protocolul adițional și Convenția la 22 octombrie 2015.  
7 Tratatul nr. 196: Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului — Varșovia, 16.5.2005 - 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 
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Internațională (GAFI) privind finanțarea terorismului, publicate în 20121. Nota de interpretare 

revizuită clarifică acum, în lumina Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 2178 

(2014), că Recomandarea nr. 5 prevede ca țările să incrimineze finanțarea deplasării 

persoanelor care călătoresc către un alt stat decât statul în care își au reședința sau ai cărui 

resortisanți sunt, cu scopul de a comite, a planifica sau a pregăti acte teroriste sau de a 

participa la acestea ori de a oferi instruire teroristă sau de a primi o astfel de instruire. 

 

Cea mai mare parte din textul convenit se referă, de fapt, la armonizarea definirii 

infracțiunilor și a sancțiunilor penale pentru persoanele fizice (articolul 2 și 16) și răspunderea 

civilă și sancțiunile împotriva persoanelor juridice (articolele 17 și 18).  

 

Articolul 2 conține definiții relevante pentru dispozițiile ulterioare. Articolul 3 al propunerii 

definește infracțiunile care ar trebui considerate drept infracțiuni teroriste în statele membre. 

Articolul 4 se referă la infracțiunile legate de un grup terorist și cere statelor membre să 

incrimineze conducerea activităților unui grup terorist sau participarea la acestea, având 

cunoștință de faptul că această participare va contribui la activitățile infracționale ale grupului 

terorist. Articolul 5 definește infracțiunea de instigare publică la comiterea de infracțiuni 

teroriste. Articolul 6 interzice recrutarea de persoane pentru a comite sau pentru a contribui la 

comiterea unor infracțiuni teroriste sau participarea la o asociație sau la un grup în acest scop. 

Articolul 7 din propunere incriminează recrutarea și furnizarea de instruire în scopuri 

teroriste. Articolul 8 incriminează primirea de instruire în scopuri teroriste iar articolul 9 

incriminează călătoria în altă țară în scopuri teroriste. Articolul 10 prevede obligația statelor 

membre de a incrimina conduita care permite deplasările în scopuri teroriste. Articolul 11 

prevede obligația statelor membre de a incrimina furnizarea de fonduri care sunt utilizate 

pentru comiterea de infracțiuni teroriste și de infracțiuni legate de grupuri teroriste sau de 

activități teroriste. Articolul 12 prevede și alte infracțiuni legate de activități teroriste, cum ar 

fi furtul agravat, șantajul și fabricarea sau folosirea de documente administrative false în scop 

terorist. Articolele 13-23 din propunere stabilesc dispoziții generale referitoare la infracțiunile 

prevăzute la articolele 3-12 din propunere, inclusiv sancțiunile pentru persoanele fizice 

(articolul 15), circumstanțele atenuante (articolul 16), răspunderea și sancțiunile împotriva 

persoanelor juridice (articolele 17 și 18), competența și urmărirea penală a infracțiunilor 

menționate în propunere (articolul 19), instrumentele de investigare și confiscarea 

(articolul 20), măsurile împotriva conținutului online care incită publicul (articolul 21), 

modificările la Decizia nr. 2005/671/JHA a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 

schimbul de informații și cooperarea pentru infracțiunile de terorism2(articolul 22), precum și 

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale (articolul 23). Articolele 27-31 din 

propunere prevăd dispoziții finale referitoare la înlocuirea Deciziei-cadru 2002/475/JHA 

privind combaterea terorismului (articolul 27), transpunerea (articolul 28), obligațiile de 

raportare ale Comisiei (articolul 29), intrarea în vigoare (articolul 30) și destinatari 

(articolul 31).  

 

Aceste dispoziții sunt cuprinse în patru dintre cele șase titluri: Titlul I — Obiect și definiții, 

titlul II — Infracțiuni de terorism și infracțiunile legate de un grup terorist, titlul III — 

Infracțiuni legate de activități teroriste, titlul IV — Dispoziții generale privind infracțiunile 

teroriste, infracțiuni legate de un grup terorist și infracțiunile legate de activități de terorism. 

Titlul VI conține dispoziții finale, comune tuturor directivelor.  

                                                 
1 Pentru recomandările GAFI și pentru nota de interpretare a acestora, a se consulta: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
2 JO L 253, 29.9.2005, p. 22.   
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Pe lângă cele menționate mai sus, propunerea stabilește, de asemenea, măsuri de protecție, 

asistența și sprijinul pentru victimele terorismului care sunt conținute într-un unic Titlu V. 

Articolele 24-26 și considerentele corespunzătoare acestora tratează această temă.  

 

Articolul 24 impune statelor membre să se asigure că cercetarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor prevăzute de directivă nu sunt condiționate de un denunț sau de o acuzație 

făcută de o victimă a terorismului sau de o altă persoană care este afectată de infracțiune, și că 

sunt puse la dispoziție imediat servicii de sprijin pentru nevoile specifice ale victimelor 

terorismului, în conformitate cu mecanismele și protocoalele prevăzute în cadrul 

infrastructurilor lor naționale pentru situații de urgență. Articolul prevede, de asemenea, 

disponibilitatea unui tratament medical adecvat și a asistenței juridice pentru victimele 

terorismului. Articolul 25 cere statelor membre să instituie măsuri de protecție a victimelor 

terorismului și a rudelor acestora. Articolul 26 precizează drepturile victimelor terorismului 

care au reședința într-un alt stat membru.  

 

Trebuie remarcat că în aceste dispoziții, și în special în articolele 24 și 25, se fac trimiteri 

ocazionale și aproape sistematice la Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime 

privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității1. Aceste trimiteri apar acum 

în textul convenit în urma negocierilor interinstituționale.  

 

V. Stabilirea temeiului juridic corespunzător  

 

Din analiza de mai sus privind scopul și conținutul propunerii, pare evident că lupta împotriva 

terorismului prin armonizarea dreptului penal este în mod clar o componentă predominantă a 

actului și că, prin urmare, recurgerea la articolul 83 alineatul (1) ca temei juridic este pe 

deplin justificată.  

 

Prin urmare, ar trebui analizat dacă scopul și conținutul dispozițiilor referitoare la protecția, 

asistența și drepturile victimelor terorismului (articolele 24-26 din propunere) constituie 

componente echivalente sau, totodată componente predominante ale actului astfel încât să 

impună includerea articolul 82 alineatul (2) litera (c) din TFUE ca temei juridic al propunerii 

sau, dimpotrivă, scopul și conținutul dispozițiilor respective pot fi considerate ca incidentale, 

fapt care ar justifica eliminarea acestui articol ca temei juridic.  

 

În acest context, trebuie remarcat că analiza comparativă a articolelor 24-26 din textul 

convenit și din Directiva 2012/29/UE demonstrează că textul convenit se bazează în mare 

măsură pe dispozițiile și mecanismele existente, fără a introduce modificări substanțiale ale 

cadrului juridic existent. Ea contribuie, în primul rând, la creșterea vizibilității nevoilor 

specifice ale victimelor terorismului.  

 

Numai trei articole dintr-un total de 31 vizează drepturile victimelor și fiecare dintre aceste 

dispoziții (precum și considerentele conexe) subliniază că sunt abordate nevoile specifice, în 

special nevoile victimelor infracțiunilor care sunt definite în părțile principale ale textului. 

Aceste nevoi sunt, în orice caz, abordate pe baza cadrului juridic existent și prin intermediul 

mecanismelor deja stabilite prin Directiva 2012/29/UE.  

                                                 
1 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor 

norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2002, p.57). 
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Cert este că Directiva 2012/29/UE apare ca fiind actul legislativ care stabilește cadrul juridic 

general pentru protecția, asistența și drepturile victimelor terorismului. Directiva 2012/29/UE 

are ca temei juridic articolul 82 alineatul (2) din TFUE. Dispozițiile prevăzute la articolele 24-

26 din propunere sunt destinate să completeze cadrul juridic respectiv. Conform articolului 24 

alineatul (7) din textul convenit, „directiva se aplică în completarea Directivei 2012/29/UE, 

fără a aduce atingere măsurilor prevăzute în respectiva directivă”. 

 

Analiza detaliată a acestor prevederi și a considerentelor corespunzătoare confirmă această 

afirmație. Propunerea lasă neschimbată definiția termenului „victimă”, astfel cum a fost 

stabilită la articolul 2 din Directiva 2012/29/UE. Alineatul (1) al articolului 24 reia principiul 

cuprins deja în considerentul 40 din Directiva 2012/29/UE (urmărirea penală din oficiu a 

infracțiunilor). În alineatul (2) se face referire la servicii de asistență care există deja conform 

Directivei 2012/29/UE și clarifică faptul că sprijinul specializat ar putea fi furnizat de 

„entitățile existente”. Dispozițiile de la punctele (3) și (4) din articolul 24 se bazează în mare 

măsură pe capitolul 2 din Directiva 2012/29/UE privind „furnizarea de informații și de 

sprijin”. În plus, alineatul (4) reflectă articolul 26 din Directiva 2012/29/UE privind 

cooperarea și coordonarea serviciilor. Alineatul (5) de la articolul 24 se referă la acordarea de 

îngrijiri medicale pentru victimele unui atac terorist, subliniind că acestea ar trebui acordate 

„în conformitate cu sistemul lor național de sănătate”. Considerentul 38 și articolul 4 

alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/29/UE a tratat deja asistența medicală pentru 

victime. Alineatul (6) de la articolul 24 se referă la asistența juridică la care ar trebui să aibă 

acces victimele „în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2012/29/UE”. Articolul 25 se 

referă la protecția victimelor terorismului, care ar trebui să fie disponibilă „în conformitate cu 

Directiva 2012/29/UE”. La articolul 26, sunt reglementate drepturile victimelor terorismului 

care au reședința într-un alt stat membru. De asemenea, articolul 17 din Directiva 2012/29/UE 

este intitulat „Drepturile victimelor care își au reședința într-un alt stat membru” și conține 

dispoziții similare. 

 

Actul mai conține o serie de dispoziții, cum ar fi instrumentele de investigare și confiscarea, 

schimbul de informații, măsuri privind conținutul online, precum și asistența și protecția 

victimelor. Cu toate acestea, aceste dispoziții nu par să urmărească un obiectiv autonom și sui 

generis. Mai degrabă, par să consolideze și să sprijine componenta predominantă pentru a 

oferi un răspuns cuprinzător la încălcarea gravă a valorilor reprezentată de terorism. 

 

Prin urmare, chiar dacă ar fi posibil, în principiu, să se adauge articolul 82 alineatul (2) 

litera (c) ca temei juridic al propunerii discutate, această dispoziție nu privește, având în 

vedere evaluarea scopului și a conținutului propunerii în forma sa actuală, un obiectiv 

predominant sau echivalent sau o componentă predominantă sau echivalentă. Analiza a 

condus, de asemenea, la concluzia că dispozițiile din textul convenit referitoare la drepturile 

victimelor nu ar trebui considerate ca urmărind un obiectiv distinct și autonom și ar trebui 

considerate secundare în raport cu obiectivul principal. Prin urmare, criteriile stabilite de 

jurisprudența Curții de Justiție pentru cazurile excepționale când la baza unui act pot sta 

diferite temeiuri juridice corespunzătoare nu par a fi îndeplinite în mod adecvat. 

 

Se recomandă, așadar, să se ia în considerare dispozițiile referitoare la drepturile victimelor ca 

fiind, posibil, auxiliare în raport cu componenta predominantă a actului, care este asigurarea 

unui nivel înalt de securitate prin armonizarea dreptului penal material și că, prin urmare, 

includerea articolul 82 alineatul (2) litera (c) din TFUE ca temei juridic al propunerii ar putea 

fi nenecesară, iar eliminarea sa este justificată.  
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VI. Concluzii și recomandări 

 

Având în vedere analiza de mai sus, se ajunge la concluzia că articolul 83 alineatul (1) din 

TFUE poate fi considerat temeiul juridic corect pentru propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2002/475/JHA a Consiliului privind combaterea terorismului, deoarece lupta 

împotriva terorismului prin armonizarea dreptului penal este, în mod clar, componenta 

principală a actului. 

 

La reuniunea sa din 31 ianuarie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât așadar, cu 18 

de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri 1, că ar fi posibilă eliminarea articolul 82 

alineatul (2) litera (c) ca temei juridic al propunerii, pentru că această dispoziție nu privește 

(având în vedere evaluarea scopului și a conținutului propunerii în forma sa actuală) un 

obiectiv predominant sau echivalent sau o componentă predominantă sau echivalentă.  

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepreședintă), Jean-Marie Cavada (raportor), Mady Delvaux(vicepreședintă), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini 

Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, 

Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


