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PARLAMENTUL EUROPEAN 
COMISIA PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTIŢIE ŞI AFACERI 

INTERNE 

SEMINAR PUBLIC

O COOPERARE POLIŢIENEASCĂ EFICIENTĂ ŞI RESPONSABILĂ
ÎN CADRUL UE

CALEA DE URMAT

Luni, 18 decembrie, 15:00 - 18:30

Parlamentul European,
clădirea Paul Henri Spaak, sala PHS 5B001

Rue Wiertz 60 - Bruxelles

Unul dintre obiectivele majore ale Uniunii, astfel cum se exprimă la articolele 29 şi 30 ale Tratatului 
privind Uniunea Europeană,  este asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a cetăţenilor într-un spaţiu 
de libertate, securitate şi justiţie, prin dezvoltarea de acţiuni comune în domeniul poliţiei în cadrul 
statelor membre . Cooperarea poliţienească eficientă este esenţială într-un spaţiu Schengen lipsit de 
controale la frontierele interne, pentru a evita ca infractorii să rămână nepedepsiţi.  

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, care a introdus în Tratatul UE cooperarea 
poliţienească, Uniunea Europeană a adoptat un număr considerabil de măsuri menite să 
îmbunătăţească cooperarea dintre serviciile de poliţie între statele membre. De curând, programul de la 
Haga a exprimat, nu de mult timp, îngrijorările legate de extindere şi terorism şi a avut drept obiectiv 
sporirea cooperării operaţionale, în special printr-un schimb susţinut de informaţii între agenţiile de 
aplicare a legii şi bazele de date ale UE.

Cu toate că, la nivel de detaliu, se pot constata multe progrese, UE nu a ajuns, în general, la o abordare 
comună în acest domeniu şi cooperarea poliţienească în cadrul UE a fost criticată întrucât cadrul actual 
nu asigură nici rezultate optime, nici protecţia perfectă a drepturilor individuale.

Seminarul va lua în considerare cadrul instituţional şi neoficial actual privind cooperarea poliţienească. 
Scopul acestei întâlniri este acela de a constitui un forum constructiv de reflecţie asupra modului în 
care poate fi îmbunătăţită cooperarea poliţienească în cadrul UE , protejând în acelaşi timp drepturile 
individuale ale persoanelor vizate şi promovând controlul democratic. Proiectul de program este în 
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anexă. Notele informative cu privire la temele discutate vor fi disponibile.

PROIECT DE PROGRAM

15:00 - 15:30 – DESCHIDEREA SESIUNII

Prezentare făcută de către 

§ Domnul Jean-Marie CAVADA, preşedintele Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi 
afaceri interne 

§ Domnul Franco FRATTINI, vicepreşedintele Comisiei Europene, Comisar pe probleme de 
justiţie, libertate şi securitate 

§ Domnul Kari RANTAMA, Comisar adjunct în cadrul Poliţiei Naţionale, Finlanda, preşedinte 
al Comisiei articolul 36, în numele preşedinţiei finlandeze

15:30 – 16:30  - Sesiunea I
CARE SUNT PRINCIPALELE OBSTACOLE ÎN CALEA COOPERĂRII 

POLIŢIENEŞTI ŞI COMUNICĂRII ÎN CADRUL UE? 

Principalele obstacole în calea cooperării poliţieneşti

Prezentare făcută de către Domnul Valsamis MITSILEGAS, conferenţiar  universitar, Facultatea 
de drept, Queen Mary University, Londra (15:30 - 15:45)

§ Discrepanţa dintre sistemele juridic şi constituţional din UE 
problema diverselor tradiţii juridice şi constituţionale ale statelor membre cu privire la competenţele 
poliţiei, colectarea de date cu caracter personal la nivel naţional şi protecţia datelor. 
problema unei Europe cu mai multe viteze, ceea ce poate duce la o neconcordanţă a nivelurilor de 
protecţie a cetăţenilor din spaţiul comun de libertate, securitate şi justiţie.
principiul disponibilităţii introdus de Programul de la Haga, care urmează să fie aplicat de la 1 
ianuarie 2008, bazat pe ideea de integrare prin recunoaştere reciprocă în loc de armonizare, şi care 
poate constitui o problemă în cazul în care nu există garanţii comune privind protecţia principiilor 
constituţionale şi a drepturilor fundamentale.

§ Multitudinea de actori şi structuri în domeniul cooperării poliţieneşti  - o chestiune legată 
de complementaritate, coordonare şi riscul suprapunerii 

§ Necesitatea unei evaluări complete a ameninţărilor
Conceptul de urmărire penală bazată pe informaţii vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor despre  
ameninţări, întrucât combaterea acestora şi stabilirea priorităţilor în acest domeniu sunt dificile fără o 
bună cunoaştere a principalilor infractori şi a reţelelor de infractori. Evaluarea ameninţării pe care o 
reprezintă crima organizate (OCTA) realizată de către Europol descrie principalele tipuri de 
infracţiuni, structura grupurilor de crimă organizată şi felul în care acestea operează.  Este OCTA 
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destul de anticipativă şi proactivă sau rămâne, mai degrabă, reactivă?

§ Dificultăţile la nivelul definirii strategiilor - necesitatea definirii clare a obiectivelor şi 
priorităţilor

Este necesară dezvoltarea unei Strategii de securitate internă. 

§ Lipsa unei culturi comune şi a încrederii reciproce între autorităţile poliţieneşti şi a 
disponibilităţii de a face schimb de informaţii

S-au observat dificultăţi în realizarea schimburilor de informaţii între autorităţile de aplicare a legii, 
precum şi reticenţă în cooperarea cu colegii din străinătate. Ar trebui îmbunătăţită încrederea reciprocă 
dintre autorităţile de aplicare a legii, în special datorită faptului că principiul disponibilităţii se bazează 
pe recunoaşterea reciprocă, ceea ce presupune încredere deplină în sistemul juridic şi operaţional al 
celuilalt stat membru.  

§ Problemele la nivel operaţional (incompatibilitatea echipamentelor de comunicare şi 
supraveghere, barierele lingvistice, lipsa evaluărilor şi a statisticilor de calitate)

§ Chestiunea deficitului democratic şi a responsabilităţii în dezvoltarea bazelor de date şi a 
agenţiilor UE, precum Europol, şi în adoptarea legislaţiei secundare de către comitologie

Protecţia datelor – Sunt satisfăcătoare standardele actuale din domeniul cooperării 
poliţieneşti?

Prezentare făcută de domnul Peter HUSTINX, Controlorul European pentru Protecţia 
Datelor 

Schimbul de informaţii între agenţiile de aplicare a legii este de o importanţă deosebită, dar controlul 
extern şi autorizarea sunt necesare.  În plus,  îngrijorările legate de protecţia datelor cresc odată cu 
ideea de a face interoperabile bazele de date conţinând informaţii poliţieneşti (SIS, baza de date a 
Europol) 

DEZBATERE (16:00:00 – 16:30:00) 

16:30 - 17:30 - SESIUNEA II 
SOLUŢII GĂSITE PÂNĂ ÎN PREZENT ŞI BUNELE PRACTICI ÎN 

DOMENIUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI

Care sunt soluţiile găsite până în prezent la problemele operaţionale comune? Cum ar fi dacă 
s-ar extinde unele dintre bunele practici în toate statele membre?  

Prezentare făcută de către domnul Pierre BERTHELET, lector în drept şi ştiinţe politice, expert pe 
probleme de securitate internă europeană (16:30 - 16:40)

Câteva exemple: 
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- Convenţia Schengen
- Convenţia Prüm 
- Cooperarea regională dintre statele membre şi cele puse în aplicare în ţări terţe. (De exemplu: 

Grupul operativ împotriva crimei organizate din regiunea Mării Baltice) 

- Acorduri bilaterale şi multilaterale şi crearea de centre de cooperare poliţienească: - Care este 
valoarea dobândită a acestor centre? Sunt acestea porţi deschise către o colaborare mai strânsă între 
statele învecinate în cadrul Schengen? 

Prezentare făcută de către domnul Bernd BELLE, comisar şef al poliţiei din Baden-Württemberg şi 
coordonatorul german al Centrului de cooperare poliţienească şi vamală dintre Franţa şi Germania 
din Kehl (16:40 - 16:50) 

Propunere de decizie a Consiliului privind îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti la frontierele 
interne ale statelor membre şi modificarea Convenţiei privind aplicarea Acordului Schengen 
(COM(2005)0317 - LIBE/6/29788)

Prezentare făcută de domnul Herbert REUL, membru al Comisiei  pentru libertăţi civile, justiţie şi 
afaceri interne şi raportor(16:50 - 17:00)

Această propunere din 2005 include cele mai bune practici din ultimii zece ani şi urmăreşte să ofere un 
cadru comun pentru cooperarea poliţienească, cu standarde minime, permiţându-le statelor membre să 
îmbunătăţească cooperarea transfrontalieră. Decizia vizează schimbul de informaţii, cooperarea 
operaţională (patrule şi intervenţii comune, operaţiuni de supraveghere), compatibilitatea şi 
interoperativitatea echipamentelor, pregătirea ofiţerilor de poliţie.  Ea impune statelor membre să 
stabilească structuri de cooperare permanentă care să permită dezvoltarea încrederii între ofiţerii din 
diferite ţări. Decizia modifică, de asemenea, dispoziţiile Convenţiei Schengen cu privire la 
supravegherea  transfrontalieră şi urmărirea transjurisdicţională. 

DEZBATERE (17:00:00 – 17:30:00) 

17:30 – 18:30 - SESIUNEA III
CE ALTE SOLUŢII SE POT PRECONIZA ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII 

COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI?

Ce s-ar putea face la nivel strategic şi operaţional în vederea intensificării cooperării 
poliţieneşti?

Prezentare realizată de domnul Patrick ZANDERS, comisar şef şi director al Secţiei de Politici de 
Cooperare Internaţională din cadrul Poliţiei Federale Belgiene (17:30 - 17:45)  
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§ Rolul Consiliului European şi al Consiliului Uniunii Europene - posibilitatea unei mai bune 
implicări din partea Parlamentului European?

§ Rolul Grupului operativ de lucru al Şefilor de Poliţie Europeni - care este valoarea adăugată de 
acesta după şapte ani de existenţă? Cum ar putea fi îmbunătăţită transparenţa?

§ G 6
În ce măsură este posibilă furnizarea de informaţii complete cu privire la rezultatele reuniunilor G6, 
parlamentelor naţionale, Parlamentului European şi publicului? Cum sunt informate celelalte state 
membre ale UE în legătură cu propunerile ţărilor membre G6? Sunt acestea implicate suficient? 

Grupările interguvernamentale de acest gen au condus în trecut la realizări precum Acordul Schengen, 
Convenţia Schengen şi Convenţia Prüm. Cât de adecvată este deschiderea unor astfel de realizări 
pentru ţările care nu au fost deloc implicate în negocieri? 

Merg propunerile G6 dincolo de actuala politică europeană, ignorând unele măsuri importante aflate în 
prezent în proces de negociere? 

§ Europol1  
Este satisfăcătoare cooperarea dintre forţele naţionale de poliţie şi Europol? Cum poate fi îmbunătăţită 
valoarea adăugată de Europol? Cum poate fi îmbunătăţit controlul parlamentar? Este caracterul actual 
al Europol compatibil cu misiunea şi obiectivele acestuia? Care sunt schimbările prevăzute pentru 
Europol? 

§ Interpol 
Este satisfăcătoare cooperarea dintre statele membre şi Interpol? Cum poate fi îmbunătăţită aceasta? 
De ce unele state membre nu transmit informaţii Interpol-ului? Care este legătura cu Europol? 

§ COSI - Comitetul permanent pentru securitate internă 
Ce se poate face pentru intensificarea „cooperării operaţionale în materie de securitate internă”, atâta 
timp cât procesul constituţional este îngheţat? 

§ Care este cel mai bun mod de folosire strategică a echipelor comune de investigaţie în lupta 
împotriva formelor grave de criminalitate transfrontalieră? 

§ Cum se pot dezvolta înţelegerea reciprocă şi încrederea, o cultură comună între forţele de 
poliţie? Cum poate ajuta CEPOL în acest sens?

§ Ar trebui ca, în vederea combaterii terorismului şi a criminalităţii organizate în Uniunea 
Europeană, cooperarea operaţională dintre autorităţile poliţieneşti, autorităţile vamale, poliţia 
de frontieră şi alte autorităţi specializate cu atribuţii de aplicare a legilor ale statelor membre 
să fie mai strictă ? Armonizare sau recunoaştere reciprocă?

§ Cum se poate îmbunătăţi cooperarea dintre autorităţile poliţieneşti, autorităţile vamale, poliţia 
de frontieră şi alte autorităţi competente, la nivelul statelor membre?

  
1 Numeroase aspecte privind activitatea Europol au fost abordate în cadrul reuniunii parlamentare „Îmbunătăţirea controlului 
parlamentar al cooperării judiciare şi poliţieneşti în Europa”, organizată de Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, în octombrie 2005. Activităţile Europol precum şi raportul anual pe 2005 al acestuia au fost prezentate de către 
domnul Ratzel, directorul Europol, în cadrul reuniunii Comisiei noastre din iulie 2006.
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§ În ce măsură este influenţată cooperarea la nivel naţional de cea impusă la nivel european?

§ Cum este influenţat nivelul strategic de către cel operaţional? Problema procesului decizional 
descendent (top-down).

§ Chestiunea clauzei pasarele cuprinse în articolul 42 al Tratatului privind Uniunea Europeană.

Cum se poate îmbunătăţi controlul parlamentar?

Prezentare realizată de Prof. Dr. Willy Bruggeman, profesor la Centrul Universitar Benelux, 
preşedinte al Consiliului de conducere al Poliţiei Federale Belgiene, fost director adjunct al 
Europol. (17:45 - 17:55)

Obiectivul Tratatului Constituţional este acela de a introduce mai multă democraţie şi responsabilizare 
în domeniul cooperării judiciare şi poliţieneşti. Ce soluţii s-ar putea găsi pentru remedierea lipsei de 
control extern, în absenţa unei Constituţii? 

DEZBATERE (17:55 – 18:25) cu:

§ Domnul Kari RANTAMA, comisar adjunct în cadrul Poliţiei Naţionale din Finlanda, 
preşedinte al Comitetului Articolului 36

§ Domnul Günter KRAUSE, şef al Direcţiei Generale de Poliţie din cadrul Ministerului de 
Interne German  

§ Domnul Ulf GORANSSON, director al CEPOL
§ Domnul Michel QUILLE, director adjunct al Europol
§ Domnul Jean Michel LOUBOUTIN, director al Direcţiei Operaţionale de asistenţă a 

poliţiei, Interpol 
§ Domnul Gilles DE KERCHOVE, director al Direcţiei Generale pentru Justiţie şi Afaceri 

Interne din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, lector la 
Institutul pentru Studii Europene al ULB, la UCL şi Fusl, Belgia 

Cu participarea domnului Herbert REUL, membru al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi 
afaceri interne din cadrul Parlamentului European şi raportor, precum şi a domnului Claude 
MORAES, membru al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din cadrul 
Parlamentului European şi raportor pentru dosarul Europol. 

SESIUNE DE ÎNCHIDERE

Domnul Jean-Marie CAVADA, preşedinte al  Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne din cadrul Parlamentului European. 
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ANEXĂ

RECOMANDĂRI PRACTICE PENTRU DEZBATERE

Prezentările nu vor depăşi 10 minute.

Pentru a permite unui număr cât mai mare de parlamentari să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor, durata 
intervenţiilor va fi limitată la trei minute pentru fiecare intervenţie sau întrebare. 

Deputaţii vor primi cuvântul în ordinea depunerii cererilor.

Vorbitorii care doresc să-şi completeze intervenţiile, pot solicita acest lucru în scris, trimiţând 
documentele respective (de preferinţă în engleză sau franceză) în prealabil, la secretariat (email:  
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Aceste documente vor fi distribuite în timpul reuniunii.  

NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU CEI CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA SEMINAR

Seminarul este deschis publicului. Totuşi, din motive de securitate, participanţii care nu au o legitimaţie 
de acces în Parlamentul European trebuie să obţină în prealabil un permis de acces. Cei care doresc să 
obţină un astfel de permis trebuie să contacteze secretariatul seminarului (domnul Ryszard de Groot) 
înainte de 14 decembrie 2006.

Serviciul de interpretare simultană va fi disponibil în următoarele limbi: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, 
EL, PT, FI, SV, PL

DATE DE CONTACT ALE SECRETARIATULUI SEMINARULUI

Secretariat seminar Telefon Adresă Adresă email 

Ana DUMITRACHE
Administratoare

+32.2.284.14.16 Secretariat LIBE 
Parlamentul 
European 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Bruxelles
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Ryszard DE GROOT
Asistent 

+32.2.284.07.95 Secretariat LIBE 
Parlamentul 
European 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Bruxelles

Anne DE CONINCK
Secretară  

+32.2.284.21.79 Secretariat LIBE 
Parlamentul 
European
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.eu.int


