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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 propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul 
obținerii de probe în cadrul procedurilor penale
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0226),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 53 și 62 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0154/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-
0000/2019),

1. respinge propunerea Comisiei;

2. invită Comisia să își retragă propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



PE642.979v02-00 6/6 PR\1192344RO.docx

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia a propus două instrumente – propunerea de regulament privind ordinele europene de 
divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală (2018/0108(COD)) și 
propunerea de directivă de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea 
reprezentanților legali în scopul colectării de probe în cadrul procedurilor penale 
(2018/0107(COD)). 

Există însă o discrepanță între cele două instrumente. Propunerea de directivă ar obliga toate 
statele membre ale UE să introducă un reprezentant legal, chiar și pe acelea care nu participă 
la instrumentele juridice adoptate în temeiul titlului V capitolul 4 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În plus, se pare că propunerea Comisiei introduce un astfel de 
reprezentant legal nu numai pentru funcționarea regulamentului propus, dar și pentru a putea 
fi folosit eventual în instrumente viitoare. Astfel, propunerea de directivă depășește 
obiectivele stabilite și dă naștere unor contradicții puternice cu temeiul său juridic, și anume 
cu articolele 53 și 62 din TFUE. Prin urmare, numai statele membre care participă la 
regulamentul propus ar trebui să aibă obligația de a desemna reprezentanți legali. 

De aceea, conținutul corespunzător din propunerea de directivă a fost integrat direct în 
propunerea de regulament, ca măsură de însoțire a instrumentelor privind recunoașterea 
reciprocă adoptate în temeiul articolului 82 din TFUE.


