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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 de aprobare a 
încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Georgia
(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul Consiliului (13483/2018),

– 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-
0484/2018),

– având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a 
Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate1, în 
special articolul 26a alineatul (2),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0065/2019),

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. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

1 JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de cooperare Eurojust-Georgia respectă modelul acordurilor similare încheiate în 
trecut de Eurojust (de exemplu, Eurojust-FYROM, Eurojust-SUA, Eurojust-Norvegia, 
Eurojust-Elveția și, cel mai recent, Eurojust-Albania). Scopul acestor acorduri este de a 
încuraja cooperarea în domeniul combaterii criminalității grave, în special a criminalității 
organizate și a terorismului. Acordurile prevăd, printre altele, dispoziții legate de ofițerii de 
legătură, punctele de contact și schimbul de informații. Astfel de acorduri de cooperare se 
întemeiază pe articolul 26a alineatul (2) din Decizia 2002/187/JHA a Consiliului din 28 
februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave 
de criminalitate. 

Grupurile de criminalitate organizată din Georgia desfășoară activități în statele membre ale 
UE (a se vedea, de exemplu, o acțiune comună recentă, în colaborare între Georgia, Grecia și 
Franța din 2018), iar Georgia este un stat post-conflict, cu potențial de trafic de arme, dat fiind 
stocul mare de arme rămas în țară (a se vedea, de exemplu, Raportul Departamentului de Stat 
al SUA din 2018 privind criminalitatea și siguranța în Georgia). Comisia Europeană a 
declarat, în Raportul său privind mecanismul de suspendare a vizelor (COM(2017)0815), că 
„grupurile de criminalitate organizată din Georgia au fost în continuare raportate drept una 
dintre naționalitățile din afara UE implicate în forme grave de criminalitate și criminalitate 
organizată în UE reprezentate cel mai frecvent. Grupurile de criminalitate organizată din 
Georgia sunt extrem de mobile, sunt implicate în principal în acte de criminalitate organizată 
contra patrimoniului (în special furturi și tâlhării organizate) și sunt active în special în Franța, 
Grecia, Germania, Italia și Spania. Aceste GCO reprezintă o amenințare deosebită pentru UE, 
deoarece, adesea, activitățile lor nu sunt luate în considerare, fiind clasificate drept infracțiuni 
de intensitate scăzută, controlul exercitat de acestea asupra piețelor infracționale crește treptat 
și ele cooperează cu alte GCO din afara UE. Georgia rămâne o țară de tranzit pentru diverse 
mărfuri ilicite traficate către UE, în special droguri. Georgia a fost utilizată tot mai mult 
pentru spălarea veniturilor obținute în mod ilicit generate de diferite GCO în UE și în afara 
UE și a devenit o țară de tranzit pentru venituri spălate provenite din săvârșirea de 
infracțiuni.” Din acest motiv, un astfel de acord poate încuraja o mai bună cooperare în lupta 
împotriva criminalității organizate și este în interesul Georgiei și al statelor membre ale UE, 
întrucât crima organizată este o problemă transnațională. Un astfel de acord este binevenit și 
în domeniul cooperării judiciare, având în vedere un acord deja existent dintre Europol și 
Georgia din 2017 privind cooperarea polițienească.

O astfel de cooperare va ajuta, de asemenea, autoritățile georgiene să asigure îndeplinirea 
continuă a obligațiilor care le revin, precum și angajamentul lor ferm de a preveni și de a 
combate criminalitatea organizată (de exemplu noua Strategie națională 2017-2020 pentru 
combaterea criminalității organizate, reformele poliției, începând din 2015, eforturile de 
consolidare a sistemului judiciar pe baza rapoartelor Consiliului Europei, acordul încheiat în 
2017 cu Europol etc.). Comisia a declarat, de asemenea, că, în ceea ce privește criteriile de 
referință privind liberalizarea vizelor, Georgia ar trebui să aibă în vedere „operaționalizarea 
Acordului de cooperare încheiat cu Europol drept chestiune prioritară și încheierea acordului 
de cooperare cu Eurojust”. 

În conformitate cu actuala decizie a Eurojust, astfel de acorduri de cooperare între Eurojust și 
țările terțe care conțin dispoziții privind schimbul de date cu caracter personal pot fi încheiate 
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numai dacă entitatea în cauză este supusă Convenției Consiliului Europei din 28 ianuarie 
1981 sau în urma unei evaluări care confirmă existența unui nivel adecvat de protecție a 
datelor asigurat de entitatea respectivă. În această privință, trebuie subliniat faptul că Georgia 
a ratificat în 2005 convenția menționată, precum și Protocolul adițional la aceasta, în 2014. La 
19 aprilie 2018, organul de control comun al Eurojust a emis un aviz pozitiv referitor la 
dispozițiile din acord privind protecția datelor. Acesta a declarat însă că „articolul 17 
(Securitatea datelor) din proiectul de acord nu prevede comunicarea între părți a cazurilor de 
încălcare a securității datelor cu caracter personal. De aceea, organul de control comun 
recomandă Eurojust să ia în considerare acest element în cadrul reuniunilor periodice de 
consultare cu omologii din Georgia, astfel cum se prevede la articolul 20 din proiectul de 
acord, ținând seama, în special, de dispozițiile aplicabile din Directiva privind poliția. În plus, 
organul de control comun invită Eurojust să includă această dispoziție în viitoarele acorduri 
de cooperare cu părți și state terțe”. Raportoarea sprijină această declarație. De asemenea, 
noul Regulament (UE) 2018/1727 privind Eurojust de înlocuire și abrogare a Deciziei 
2002/187/JAI a Consiliului prevede posibilitatea încheierii unor acorduri cu state terțe, astfel 
de acorduri constituind o bază posibilă pentru transferul de date cu caracter personal, cu 
condiția ca principiile generale privind transferurile de date operaționale cu caracter personal 
să fie respectate (a se vedea în acest sens articolul 56 din regulament).

În consecință, pe baza tuturor celor de mai sus, raportoarea sprijină proiectul de decizie de 
punere în aplicare al Consiliului în ceea ce privește proiectul de acord privind cooperarea între 
Eurojust și Georgia.
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AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC 

Domnului Claude Moraes
Președinte
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
BRUXELLES

Subiect: Aviz sub formă de scrisoare referitor la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de 
cooperare dintre Eurojust și Georgia  (2018/0813(CNS))

Domnule Președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a fost solicitată să transmită 
un aviz Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne referitor la decizia privind 
proiectul de acord de cooperare dintre Eurojust și Georgia (2018/0813(CNS)). Dna Joëlle 
Bergeron a fost numită raportoare pentru aviz. Din motive legate de termenele pentru 
adoptarea raportului în comisia dumneavoastră, Comisia pentru afaceri juridice a decis să își 
transmită avizul sub formă de scrisoare.

Prin această decizie se aprobă încheierea unui acord de cooperare între Eurojust și Georgia 
(denumit în continuare „acordul”), pentru a consolida cooperarea judiciară în combaterea 
formelor grave de criminalitate organizată și corupție. Acordul include dispoziții privind 
schimbul de date cu caracter personal. Acesta a fost aprobat de Colegiul Eurojust la 20 
septembrie 2018.

În conformitate cu articolul 26a alineatul (2) din Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de 
instituire a Eurojust, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2009/426/JAI a 
Consiliului din 16 decembrie 2008, este responsabilitatea Consiliului să aprobe acordurile 
încheiate de către Eurojust cu țări terțe sau organizații internaționale. Condițiile prevăzute la 
articolul 26a, menționat mai sus, trebuie să fie îndeplinite. Parlamentul ar trebui să fie 
consultat cu privire la această aprobare.

Comisia pentru afaceri juridice consideră că este necesară cooperarea operațională dintre 
Eurojust și Georgia, pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și a consolida cooperarea 
judiciară în Europa. Comisia pentru afaceri juridice sprijină acordul și, prin urmare, propune 
aprobarea fără modificări a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului, după un schimb între 
coordonatorii săi prin procedură scrisă și adoptarea avizului în cadrul reuniunii din 23 
ianuarie 20191. Comisia recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 

1 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(vicepreședintă), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Mady Delvaux (vicepreședintă), Max Andersson, 
Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, 
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competentă în fond, să propună aprobarea proiectului de decizie de punere în aplicare a 
Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust 
și Georgia.

Am convingerea că cele de mai sus vor aduce o contribuție utilă la raportul elaborat de 
Comisia dumneavoastră.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Pavel Svoboda

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (pentru Kostas Chrysogonos în temeiul 
articolului 200 alineatul (2)).
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