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Amendamentul 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proiect de aviz
Punctul 2 – litera a

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) o nouă viziune și principalele obiective 
care trebuie realizate de UE după 2009;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Ioannis Varvitsiotis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. Viitorul program legislativ legat de 
SLSJ ar trebui să promoveze măsuri 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară în materie civilă și penală, 
ținându-se cont de principiul 
recunoașterii reciproce a hotărârilor 
judecătorești, care este inclus în noul 
tratat, facilitându-se în acest fel 
cooperarea transfrontalieră dintre statele 
membre și urmărindu-se o viitoare 
legislație penală europeană.

Or. en

Amendamentul 3
Johannes Voggenhuber

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) stabilirea de relații permanente și mai (b) stabilirea de relații permanente și de 
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strânse cu organele de judecată și 
legislative europene și naționale privind 
competențele partajate cu statele membre;

mai mare profunzime între organele 
legislative europene și naționale , pe de o 
parte, și între organele de judecată 
europene și naționale, pe de altă parte, în 
chestiuni de competență comună cu statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 4
Maria da Assunção Esteves

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) stabilirea de relații permanente și mai 
strânse cu organele de judecată și 
legislative europene și naționale privind 
competențele partajate cu statele membre.

(b) stabilirea de relații permanente și de 
mai mare profunzime cu organele 
legislative europene și naționale în 
chestiuni de competență comună cu statele 
membre.

Or. pt

Amendamentul 5
Johannes Voggenhuber

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. Programul multianual pentru SLSJ ar 
trebui să fie discutat în continuare în cadrul 
unei dezbateri anuale care ar trebui să se 
concentreze pe protecția drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană, pe 
aplicarea Cartei drepturilor fundamentale și 
pe respectarea, de către statele membre, a 
valorilor și principiilor stipulate în noul 
articol 6 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE). Acesta ar trebui să se 
bazeze pe rapoartele realizate de Consiliu, 

6. Programul multianual pentru SLSJ ar 
trebui să fie discutat în continuare în cadrul 
unei dezbateri anuale care ar trebui să se 
concentreze pe protecția drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană, pe 
aplicarea Cartei drepturilor fundamentale și 
pe respectarea, de către statele membre, a 
valorilor și principiilor stipulate în noul 
articol 6 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE). Acesta ar trebui să se 
bazeze pe rapoartele realizate de Consiliu, 
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de Comisie și de Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

de Comisie și de Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).
Parlamentul European împărtășește 
opinia trioului de la președinția 
Consiliului1 (FR, CZ, SW), conform 
căreia „o posibilă revizuire a mandatului 
Agenției pentru Drepturile Fundamentale 
ar trebui să aibă loc până la 31 decembrie 
2009” și că o astfel de revizuire oferă 
ocazia adâncirii cooperării cu Consiliul 
Europei, cu Secretarul său General, cu 
Comisarul pentru Drepturile Omului și cu 
comisiile de resort ale Adunării 
Parlamentare.

Or. en

Amendamentul 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. O problemă mai generală o va 
reprezenta modalitatea de aplicare a noilor 
dispoziții din tratat privind competențele 
delegate și executorii în ceea ce privește 
politicile legate de SLSJ (articolul 290 și 
articolul 291, TFUE). Unul dintre 
principiile generale ce ar trebui urmate ar 
trebui să fie acela conform căruia o măsură 
care ar putea afecta scopul protecției
drepturilor fundamentale ar trebui adoptată 
prin sistemul competențelor delegate, care 
dă Parlamentului puterea de a revoca 
decizia respectivă.

9. O problemă mai generală o va 
reprezenta modalitatea de aplicare a noilor 
dispoziții din tratat privind competențele 
delegate și executorii în ceea ce privește 
politicile legate de SLSJ (articolul 290 și 
articolul 291, TFUE). Fără a aduce 
atingere articolului 290 din TFUE, în 
conformitate cu care elementele esențiale, 
cum ar fi limitarea exercitării drepturilor 
fundamentale, trebuie rezervate 
întotdeauna pentru actul legislativ, un 
principiu general de urmat ar trebui să fie 
acela conform căruia o măsură care ar 
putea afecta sfera de protejare a
drepturilor fundamentale ar trebui adoptată 
în condițiile sistemului competențelor 
delegate, care îi conferă Parlamentului 

                                               
1 Proiectul de program pe 18 luni al Consiliului, nr. 10093/08, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.en08.pdf
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puterea de a revoca decizia respectivă.

Or. en

Amendamentul 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. În perioada de tranziție, Parlamentul se 
va confrunta cu mai multe schimbări în 
forma și în substanța legislației în curs de 
adoptare. În ceea ce privește Comisia 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, Parlamentul ar trebui să insiste în 
continuare să se ajungă la un acord inter-
instituțional privind stoparea adoptării 
propunerilor legislative făcute în cadrul 
celui de-al treilea pilon, aflate în curs de 
adoptare și care au o dimensiune legată de 
drepturile fundamentale, până la intrarea în 
vigoare a noului tratat, astfel încât să se 
poată efectua un control juridic complet. 
Acesta ar putea fi cazul unor măsuri 
precum reformarea deciziei-cadru privind 
terorismul.

11. În perioada de tranziție, Parlamentul se 
va confrunta cu mai multe schimbări în 
forma și în substanța legislației în curs de 
adoptare. În ceea ce privește Comisia 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, Parlamentul ar trebui să insiste în 
continuare să se ajungă la un acord inter-
instituțional privind stoparea adoptării 
propunerilor legislative pendinte din cadrul 
celui de-al treilea pilon, care au o 
dimensiune legată de drepturile 
fundamentale, până la intrarea în vigoare a 
noului tratat, astfel încât să se poată efectua 
un control uniform în întreaga Uniune. 
Acesta ar putea fi cazul unor măsuri 
precum reformarea deciziei-cadru privind 
terorismul.

Or. en

Amendamentul 8
Maria da Assunção Esteves

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. În perioada de tranziție, Parlamentul se 
va confrunta cu mai multe schimbări în 
forma și în substanța legislației în curs de 
adoptare. În ceea ce privește Comisia 

11. În perioada de tranziție, Parlamentul se 
va confrunta cu mai multe schimbări în 
forma și în substanța legislației în curs de 
adoptare. În ceea ce privește Comisia 
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pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, Parlamentul ar trebui să insiste în 
continuare să se ajungă la un acord inter-
instituțional privind stoparea adoptării 
propunerilor legislative făcute în cadrul 
celui de-al treilea pilon, aflate în curs de 
adoptare și care au o dimensiune legată 
de drepturile fundamentale, până la 
intrarea în vigoare a noului tratat, astfel 
încât să se poată efectua un control juridic 
complet. Acesta ar putea fi cazul unor 
măsuri precum reformarea deciziei-cadru 
privind terorismul.
Prin urmare, propunerilor legislative 
făcute în cadrul celui de-al treilea pilon, 
aflate în curs de adoptare și care au un 
impact limitat asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale pot fi adoptate 
imediat, de exemplu deciziile-cadru 
privind aplicarea deciziilor care au fost 
luate în lipsă, decizia privind consolidarea 
Eurojust, decizia privind Rețeaua 
Judiciară Europeană. Toate aceste cazuri 
sunt importante pentru îmbunătățirea 
cooperării judiciare.

pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, Parlamentul ar trebui să insiste în 
continuare să se ajungă la un acord inter-
instituțional care, în cazul propunerilor 
legislative pendinte din cadrul celui de al 
treilea pilon, să prevadă echivalarea 
procedurii de consultare cu prima lectură 
din cadrul procedurii de codecizie, astfel 
încât să se poată efectua un control juridic 
complet.

Or. pt

Amendamentul 9
Maria da Assunção Esteves

Proiect de aviz
Punctul 16a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16-A. Atunci când statele membre fac uz 
de frâna de urgență prevăzută în materie 
penală de Tratatul privind Funcționarea 
Uniunii Europene (articolul 82 alineatul 
(3) și articolul 83 alineatul (3)), 
președintele Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne trebuie să 
informeze în scris Consiliul European 
asupra stadiului în care se află dezbaterile 
sale.
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Or. pt

Amendamentul 10
Renate Weber

Proiect de aviz
Punctul 17 – litera d

Proiectul de aviz Amendamentul

(d) înființarea Parchetului European 
pentru consolidarea Eurojust;

eliminat

Or. en

Amendamentul 11
Renate Weber

Proiect de aviz
Punctul 17 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) elaborarea unei Carte verzi privind 
legislația penală europeană, referitoare la 
jurisdicția pe baza căreia ulterior ar putea 
fi instituit Procurorul European.

Or. en

Amendamentul 12
Johannes Voggenhuber

Proiect de aviz
Punctul 17a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. Parlamentul European salută 
aserțiunea președinției tripartite conform 
căreia „Măsurile coercitive ar trebui 
însoțite de norme corespunzătoare de 
consolidare a drepturilor persoanelor, 
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indiferent dacă acestea sunt suspecți, 
părți vătămate sau martori.” Eventuala 
dezvoltare a drepturilor victimelor 
urmează să fie examinată pe baza 
evaluării de către Comisie a 
implementării Deciziei-cadru privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale. După intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, este de așteptat 
o propunere, din partea Comisiei sau a 
statelor membre, având ca obiect un 
instrument legal privind drepturile 
procedurale în cadrul procedurii penale.

Or. en
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