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Amendamentul 26
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(5a) Comisia este invitată să elaboreze o 
carte verde privind instituirea Parchetului 
European.

Or. en

Amendamentul 27
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 5b (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(5b) În cazul în care mai multe state 
membre oferă posibilitatea unei cercetări 
penale adecvate și eficiente, ar trebui ales 
în acest scop sistemul juridic al acelui stat 
membru ce oferă suspecților și victimelor 
cea mai bună protecție .

Or. en

Amendamentul 28
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 5c (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(5c) Comisia ar trebui să inițieze o 
procedură pentru instituirea unui 
organism al avocaților europeni în 
materie penală, ce ar putea fi denumit 
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„Eurorights” (Eurodrepturi) și care ar 
funcționa ca un mediator, având ca scop 
investigarea problemelor întâmpinate de 
apărare în contextul cooperării 
polițienești și judiciare în cadrul UE, 
precum și prezentarea de sugestii pentru 
rezolvarea acestor probleme.

Or. en

Amendamentul 29
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8 a (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(8a) Pentru stabilirea unor norme 
minimale referitoare la asistența juridică 
acordată persoanelor în statele membre 
este necesar ca decizia-cadru privind 
drepturile procedurale să fie adoptată de 
Consiliu cât mai curând posibil.

Or. en

Amendamentul 30
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(8b) Este, de asemenea, necesar ca 
decizia-cadru privind protecția datelor 
personale prelucrate în contextul 
cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală să fie adoptată de Consiliu 
cât mai curând posibil, pentru a oferi un 
nivel adecvat de protecție a datelor. 
Statele membre trebuie să garanteze un 
nivel de protecție a datelor cu caracter 
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personal în cadrul legislațiilor lor 
naționale cel puțin egal cu cel oferit de 
Convenția Consiliului Europei privind 
protejarea persoanelor față de 
prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal din 28 ianuarie 1981 și 
din Protocolul adițional la aceasta din 8 
noiembrie 2001, luând, în același timp, în 
considerare Recomandarea nr. R (87) 15 
din 17 septembrie 1987 a Comitetului de 
Miniștri al Consiliului Europei adresată 
statelor membre prin care se 
reglementează utilizarea datelor cu 
caracter personal în domeniul polițienesc, 
precum și să garanteze protecția datelor 
ce nu sunt prelucrate automatizat.

Or. en

Amendamentul 31
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8 a (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(8a) Este important să se asigure protecția 
adecvată pentru toate tipurile de date și 
pentru toate sistemele de clasare a datelor 
cu caracter personal, automatizate sau 
nu, folosite de Eurojust. În acest sens, 
regulamentul de procedură privind 
prelucrarea și protecția datelor cu 
caracter personal în cadrul Eurojust ar 
trebui să se aplice în cazul fișierelor 
automatizate și structurate, precum și al 
fișierelor manuale legate de dosare, care 
sunt realizate de membrii naționali sau de 
asistenți.
_____________
1 JO C 68, 19.3.2005, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 32
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(8b) Trebuie să se țină cont de drepturile 
acuzatului atunci când se stabilește care 
stat membru este cel mai potrivit pentru a 
desfășura cercetarea penală sau pentru a 
lua alte măsuri de aplicare a legii.

Or. en

Amendamentul 33
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8c (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(8c) Prevederea de garanții procedurale 
suficiente, atât în timpul desfășurării 
cercetărilor,cât și după, reprezintă o 
condiție necesară pentru recunoașterea 
reciprocă a hotărârilor judecătorești în 
domeniul penal.

Or. en

Amendamentul 34
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8d (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(8d) Statele membre asigură accesul la căi 
de atac judiciare, dacă cercetările au fost 
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desfășurate la cererea Eurojust, dar în 
mod clar fără motive suficiente.

Or. en

Amendamentul 35
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 5a – alineatul 3

Text propus de Consiliu Amendament

(3) În cazuri urgente, în care o cerere de 
cooperare judiciară trebuie să fie executată 
în mai multe state membre, autoritatea 
competentă o poate trimite către CCU prin 
reprezentantul statului membru al acesteia 
în cadrul CCU. Reprezentantul în cadrul 
CCU al statului membru în cauză transmite 
cererea autorităților competente ale statelor 
membre relevante în vederea executării 
acesteia. În cazul în care nu a fost 
identificată nicio autoritate națională 
competentă sau nu este posibil ca aceasta 
să fie identificată în timp util, membrul 
CCU are autoritatea de a executa cererea el 
însuși.

(3) În cazuri urgente, în care o cerere de 
cooperare judiciară trebuie să fie executată 
în mai multe state membre, autoritatea 
competentă o poate trimite către CCU prin 
reprezentantul statului membru al acesteia 
în cadrul CCU. Reprezentantul în cadrul 
CCU al statului membru în cauză transmite 
cererea autorităților competente ale statelor 
membre relevante în vederea executării 
acesteia. În cazul în care nu este posibil să 
fie identificată nicio autoritate națională 
competentă în timp util, membrul CCU are 
autoritatea de a executa cererea el însuși. 
Într-un asemenea caz, membrul CCU 
respectiv informează imediat colegiul, în 
scris, cu privire la măsurile luate și la 
motivele pentru care nu s-a putut 
identifica autoritatea națională 
competentă în timp util.

Or. en

Amendamentul 36
Sarah Ludford

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)
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Text propus de Consiliu Amendament

În cazul în care autoritățile competente ale 
statelor membre interesate decid să nu dea 
curs unei cereri menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (a) și (g), articolul 7 
alineatul (1) litera (a) și articolul 7 
alineatele (2) și (3), acestea informează 
Eurojust privind decizia lor și motivele 
care stau la baza acesteia.

(1) În cazul în care autoritățile competente 
ale statelor membre interesate decid să nu 
dea curs unei cereri menționate la articolul 
6 alineatul (1) literele (a) și (g), articolul 7 
alineatul (1) litera (a) și articolul 7 
alineatele (2) și (3), acestea informează 
Eurojust privind decizia lor și motivele 
care stau la baza acesteia.

(1a) În cazul în care mai mult de un stat 
membru revendică competența 
jurisdicțională, respectivele state membre 
se vor asigura că decizia autorității 
naționale competente de a desfășura 
cercetări penale în temeiul articolului 6 
alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) și 
al articolului 7 alineatul (1) litera (a) 
punctele  (i) și (ii) poate fi contestată în 
fața unui competent, înaintea comunicării 
sale la Eurojust.

Or. en

Justification

A decision on where to prosecute a case can have grave consequences for the defence. In a 
context where we don't have EU criminal jurisdiction rules, forum shopping by prosecutors is 
not an imaginary threat. In absence of any representation of the defence at EU level and no 
legal basis to establish such a Eurodefensor a "forum non conveniens" rule can help as a last 
resort.

Amendamentul 37
Nicolae Vlad Popa

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

În cazul în care autoritățile competente ale 
statelor membre interesate decid să nu dea 
curs unei cereri menționate la articolul 6 

(1) În cazul în care autoritățile competente 
ale statelor membre interesate decid să nu 
dea curs unei cereri menționate la articolul 
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alineatul (1) literele (a) și (g), articolul 7 
alineatul (1) litera (a) și articolul 7 
alineatele (2) și (3), acestea informează 
Eurojust privind decizia lor și motivele 
care stau la baza acesteia.

6 alineatul (1) literele (a) și (g), articolul 7 
alineatul (1) litera (a) și articolul 7 
alineatele (2) și (3), acestea informează 
Eurojust privind decizia lor și motivele 
care stau la baza acesteia.

(2) Statele membre garantează că o 
decizie a autorității naționale competente 
poate fi revizuită din punct de vedere 
juridic în cazul în care aceasta este 
contestată de Eurojust.

Or. en

Justification

It is exaggerated to doubt the reasons of a national competent authority automatically if it 
decides not to comply with a request referred to in articles Articles 6(1)(a), 6(1)(g), 7(1)(a), 
7(2) and 7(3). A judicial review could be necessary in case of contestation of the decision by 
Eurojust.

Amendamentul 38
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera c
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 9 – alineatul 4

Text propus de Consiliu Amendament

(b) alte registre decât cele menționate la 
litera (a) din statul său membru care conțin 
informații necesare pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale.

(b) registre din statul său membru, altele 
decât cele menționate la litera (a), care 
conțin informații pe care le consideră 
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
sale.

Or. en
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Amendamentul 39
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 9a – alineatul 2 – litera c

Text propus de Consiliu Amendament

(c) autorizarea și coordonarea livrărilor 
supravegheate;

eliminat

Or. en

Justification

Experiences in Member States of controlled deliveries have shown many problems including 
perverse effects. It is wise not to promote such methods.

Amendamentul 40
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 9a – alineatul 3

Text propus de Consiliu Amendament

(3) În cazuri urgente sau în cazul în care 
nu a fost identificată nicio autoritate 
națională competentă sau nu este posibil 
ca aceasta să fie identificată în timp util, 
membrii național pot autoriza și coordona 
livrările supravegheate.

eliminat

Or. en

Justification

Experiences in Member States of controlled deliveries have shown many problems including 
perverse effects. It is wise not to promote such methods.
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Amendamentul 41
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 9a – alineatul 3

Text propus de Consiliu Amendament

(3) În cazuri urgente sau în cazul în care nu
a fost identificată nicio autoritate națională 
competentă sau nu este posibil ca aceasta 
să fie identificată în timp util, membrii 
național pot autoriza și coordona livrările 
supravegheate.

(3) În cazuri urgente sau în cazul în care nu 
este posibil să fie identificată nicio 
autoritate națională competentă în timp 
util, membrii naționali pot autoriza și 
coordona livrările supravegheate. Într-un 
asemenea caz, membrul național respectiv 
informează imediat colegiul, în scris, cu 
privire la măsurile luate și la motivele 
pentru care nu s-a putut identifica 
autoritatea națională competentă în timp 
util. 

Or. en

Amendamentul 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 13 – punctul 6 – litera a

Text propus de Consiliu Amendament

(a) trafic de droguri; (a) trafic de droguri pe scară largă;

Or. en
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Amendamentul 43
Evelyne Gebhardt

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 13 – alineatul 6 – punctul 1

Text propus de Consiliu Amendament

(l) alte forme de criminalitate organizată. (l) alte forme de criminalitate.

Or. de

Justification

Versteht sich von selbst.

Amendamentul 44
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 13a – alineatul -1 (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(-1) Eurojust informează imediat 
autoritățile competente din statele 
membre respective, inclusiv punctele de 
contact ale Rețelei Judiciare Europene, 
atunci când colegiul decide că un anumit 
caz este de competența sa și Eurojust ia 
măsuri în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 45
Evelyne Gebhardt

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera a
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 15 – alineatul 1

Text propus de Consiliu Amendament

„(1) La prelucrarea datelor, în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (1), Eurojust poate 
să prelucreze datele cu caracter personal 
ale persoanelor care, în temeiul dreptului 
intern al statelor membre respective, fac 
obiectul unei cercetări penale sau urmăriri 
penale pentru unul sau mai multe tipuri de 
criminalitate și infracțiuni definite la 
articolul 4, cum ar fi:”

„(1) La prelucrarea datelor, în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (1), Eurojust poate 
să utilizeze doar următoarele date cu 
caracter personal ale persoanelor care, în 
temeiul dreptului intern al statelor membre 
respective, fac obiectul unei cercetări sau al 
unei urmăriri penale pentru unul sau mai 
multe tipuri de criminalitate și infracțiuni 
definite la articolul 4:”

Or. de

Justification

Dient der Klarstellung.

Amendamentul 46
Evelyne Gebhardt

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera a
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 15 – alineatul 1 – punctul 1

Text propus de Consiliu Amendament

„l) numere de telefon, "l) numere de telefon, 

datele privind înmatricularea vehiculelor, m) datele privind înmatricularea 
vehiculelor, 

conturi de e-mail, n) conturi de e-mail, 
date referitoare la traficul telefonic și prin 
e-mail, 

o) date referitoare la traficul telefonic și 
prin e-mail, cu excepția transmiterii 
conținutului,

date ADN p) „probe de identificare ADN”, ceea ce 
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înseamnă un cod format din litere sau din 
cifre care reprezintă un set de 
caracteristici de identificare a părții 
necodate a unui eșantion analizat de ADN 
uman, ca de exemplu formula chimică 
specifică din diverse locații ADN (loci);

și fotografii.” q) și fotografii.”

Or. de

Justification

Dient der Klarstellung.

Amendamentul 47
Evelyne Gebhardt

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Decizia 2002/187/JAI
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Consiliu Amendament

(b) La alineatul (2), termenul „doar” se 
elimină.

eliminat

Or. de

Justification

Dient der Klarstellung.
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