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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea 

încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea 

operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol 

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)) 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul Consiliului (07281/2017), 

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel 

cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 

privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-

0120/2017), 

– având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind 

înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)1, în special articolul 23 alineatul (2), 

– având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire 

a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri2, modificată de 

Decizia de punere în aplicare 2017/290 (UE) a Consiliului3, 

– având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare 

a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, 

inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate4, în special 

articolele 5 și 6, 

– având în vedere declarația din 15 decembrie 2016 a președintelui Consiliului European, 

președintelui Comisiei și prim-ministrului Danemarcei, în care se subliniază nevoile 

operaționale, dar și caracterul tranzitoriu și excepțional, al acordului prevăzut între 

Europol și Danemarca, 

– având în vedere declarația menționată mai sus, în care se subliniază că acordul prevăzut 

va fi condiționat de păstrarea de către Danemarca a statutului de membru al Uniunii și al 

spațiului Schengen, de obligația acestei țări de a transpune în totalitate în dreptul danez 

Directiva (UE) nr. 2016/680/UE5 privind protecția datelor în domeniul polițienesc până 

la 1 mai 2017, precum și de acordul său pentru aplicarea jurisdicției Curții de Justiție a 

Uniunii Europene și competențelor Autorității Europene pentru Protecția Datelor, 

                                                 
1 JO L 121, 15.5.2009, p. 37. 
2 JO L 325, 11.12.2009, p. 12. 
3 JO L 42, 18.2.2017, p. 17. 
4 JO L 325, 11.12.2009, p. 6. 
5 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 

prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 

89). 
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– având în vedere Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere rezultatul referendumului danez din 3 decembrie 2015 legat de 

Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 februarie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în 

ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri1, în 

special punctul 4, la care se solicită ca viitorul acord dintre Europol și Danemarca să 

aibă o dată de expirare de cinci ani pentru a garanta caracterul său tranzitoriu în vederea 

unui aranjament mai durabil,  

– având în vedere articolul 78 litera (c) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0164/2017), 

1. aprobă proiectul Consiliului; 

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial textul aprobat de Parlament; 

4. solicită Consiliului și Comisiei să se asigure că, în contextul evaluării care trebuie 

realizate în temeiul articolului 25 din Acordul privind cooperarea operațională și 

strategică între Regatul Danemarcei și Europol, Parlamentul European este informat și 

consultat în mod periodic, în special prin intermediul Grupului mixt de control 

parlamentar al Europol, care urmează a fi instituit în temeiul articolului 55 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) 2016/7942;  

5. le solicită tuturor părților implicate să recurgă la toate posibilitățile existente în temeiul 

legislației primare și secundare pentru a oferi din nou Regatului Danemarcei statutul de 

membru cu drepturi depline al Europol; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol 

poziția Parlamentului. 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2017)0023.   
2 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția 

Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a 

Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 

24.5.2016, p. 53). 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Danemarca participă în prezent în totalitate la Europol, care funcționează în temeiul actualei 

decizii a Consiliului (2009/371/JAI). În conformitate cu Protocolul nr. 22 la Tratatul privind 

Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu poate 

participa la adoptarea acestui nou Regulament privind Europol și nu face obiectul aplicării 

acestuia. Noul Regulament privind Europol va începe să se aplice de la 1 mai 2017, dată la 

care Decizia Consiliului privind Europol în vigoare va fi abrogată automat. Aceasta înseamnă 

că, începând cu 1 mai 2017, Danemarca nu va mai face parte din Europol și nu va mai fi în 

măsură să participe la activitățile acestuia, să consulte bazele de date sau să schimbe 

informații. 

La 3 decembrie 2015, în Danemarca a avut loc un referendum privind transformarea 

regimului său rigid de neparticipare la chestiunile de justiție și afaceri interne din Protocolul 

nr. 22 într-un sistem mai flexibil de participare selectivă, similar celui deținut în prezent de 

Irlanda și Regatul Unit. Rezultatul referendumului a fost însă negativ (53,1% au votat contra 

și 46,9% pentru).  

Ca urmare a rezultatului negativ al acestui referendum, au avut loc discuții informale între 

autoritățile daneze și instituțiile europene pentru a găsi o modalitate de a asocia cât mai 

îndeaproape Danemarca la Europol.  

Aceste discuții informale au condus la o declarație comună, la 15 decembrie 2016, a 

președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei Europene și prim-ministrului 

Danemarcei. În această declarație comună se propunea, pentru a reduce la minimum efectele 

negative ale retragerii danezilor din Europol, ca Danemarca să fie asociată la Europol sub 

forma unui acord de cooperare operațională. Pentru a evita lacunele operaționale, acest acord 

de cooperare ar trebui să fie încheiat între Europol și Danemarca înainte de 1 mai 2017.  

Calea juridică pentru aceasta ar implica două proceduri legislative consecutive, prin care, mai 

întâi, Danemarca să fie introdusă pe lista țărilor terțe cu care Europol încheie acorduri 

internaționale de cooperare, iar apoi să se încheie un acord de cooperare operațională între 

Europol și Danemarca. Parlamentul European trebuie să fie consultat cu privire la ambele 

propuneri. 

La 14 februarie 2017, Parlamentul European a votat cu majoritate covârșitoare recomandarea 

de modificare a Deciziei 2009/935/JAI pentru a include Danemarca pe lista statelor terțe și 

organizațiilor cu care Europol încheie acorduri internaționale de cooperare. 

Acest raport se referă la consultarea Parlamentului cu privire la proiectul de acord de 

cooperare operațională dintre Europol și Danemarca. 

Raportorul recomandă aprobarea propunerii de acord. Combaterea criminalității 

transfrontaliere grave și organizate și a terorismului internațional în cadrul Uniunii necesită o 

cooperare strânsă și schimbul de date între toate statele sale membre. Retragerea bruscă a 

Danemarcei din Europol, fără un regim de tranziție progresivă spre o formă de o asociere între 

Danemarca și Europol, ar putea provoca lacune operaționale și ar reduce capacitatea UE de a 

combate eficient criminalitatea organizată și terorismul. Prin urmare, este importantă existența 

unui nivel suficient de cooperare operațională între Danemarca și Europol, inclusiv a 



 

PE602.774v02-00 8/10 RR\1123692RO.docx 

RO 

schimburilor de date personale relevante și a informațiilor clasificate, cu condiția respectării 

unor garanții adecvate și a protecției datelor. 

În același timp, trebuie clarificat faptul că un astfel de acord de cooperare cu Danemarca are 

natură excepțională și nu poate echivala în niciun fel calitatea de membru deplin al Europol. 

Acest fapt a fost, de asemenea, menționat în poziția Parlamentului European, adoptată la 14 

februarie 2017.  

Raportorul constată cu satisfacție că cele de mai sus au fost reflectate în mod adecvat în 

proiectul de acord de cooperare, precum și condițiile stabilite în declarația comună din 15 

decembrie 2016, mai exact faptul că propunerea de acord va fi condiționată de păstrarea de 

către Danemarca a statutului de membru al spațiului Schengen, de obligația acestei țări de a 

transpune în totalitate în dreptul danez Directiva privind protecția datelor [Directiva (UE) 

2016/680] până la 1 mai 2017, precum și de acordul său pentru aplicarea jurisdicției Curții de 

Justiție a Uniunii Europene și a competenței Autorității Europene pentru Protecția Datelor. În 

plus, raportorul salută faptul că Danemarca va contribui în continuare în mod adecvat la 

bugetul Europolului. 



 

RR\1123692RO.docx 9/10 PE602.774v02-00 

 RO 

 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND 

Titlu Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul 

Danemarcei și Europol 

Referințe 07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS) 

Data consultării PE 21.3.2017    

Comisie competentă în fond 

       Data anunțului în plen 

LIBE 

3.4.2017 
   

Raportori 

       Data numirii 

Agustín Díaz de 

Mera García 

Consuegra 

23.3.2017 

   

Examinare în comisie 23.3.2017 30.3.2017 11.4.2017  

Data adoptării 11.4.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

51 

1 

1 

Membri titulari prezenți la votul final Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, 

Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya 

Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, 

Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t 

Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, 

Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, 

Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Birgit Sippel, 

Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, 

Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef 

Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra 

Membri supleanți prezenți la votul final Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Cătălin 

Sorin Ivan, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Artis Pabriks, Morten 

Helveg Petersen, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Anders 

Primdahl Vistisen, Axel Voss 

Data depunerii 19.4.2017 

 



 

PE602.774v02-00 10/10 RR\1123692RO.docx 

RO 

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL  
ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND  
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