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SUGESTII

Comisia pentru libertă�i civile, justi�ie �i afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constitu�ionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezolu�ie ce urmează a fi adoptată:

Noul Tratat: o soluţie mult aşteptată pentru a ieşi din starea de schizofrenie juridică şi 
instituţională privind politicile legate de spa�iul de libertate, securitate �i justi�ie…

1. salută următoarele îmbunătăţiri generale aduse noului tratat privind politicile legate de 
spa�iul de libertate, securitate �i justi�ie:

a) transformarea legăturii dintre drepturile fundamentale subliniate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene şi politicile UE privind aceste drepturi, necesare 
pentru asigurarea protecţiei şi promovării acestora, într-o legătură coerentă din punct 
de vedere juridic, obligatorie şi transparentă. Legislatorul UE va putea acum, cu 
ajutorul unei carte obligatorii, să pună în aplicare, într-un mod mai coerent, toate 
politicile care ar putea avea urmări asupra drepturilor fundamentale ale unei 
persoane. Acest lucru va fi valabil nu numai pentru politicile care corespund în mod 
explicit spa�iului de libertate, securitate �i justi�ie (SLSJ), precum dreptul la azil 
sau dreptul la un proces echitabil, ci şi pentru politicile mai generale, legate de 
protejarea demnităţii umane împotriva oricărei forme de discriminare, de protejarea 
minorităţilor, de dreptul la transparenţă şi la o bună administrare la nivel european, 
de drepturile sociale şi de dreptul la protec�ia datelor. Aderarea la Conven�ia 
Europeană a Drepturilor Omului va întări şi mai mult această legătură deoarece 
instituţiile UE răspund de acum înainte în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;

b) deblocarea stării juridice şi instituţionale schizofrenice create în urmă cu 
cincisprezece ani prin Tratatul de la Maastricht, care a creat un sistem juridic 
temporar paralel pentru politicile privind afacerile juridice şi afacerile interne 
(denumit „pilonul al III-lea”); prin restabilirea întregii competenţe ce revine Curţii de 
Justiţie, statul de drept va fi reintrodus acolo unde lipseşte, iar legitimitatea 
democratică a acestor politici va fi optimizată în mod considerabil prin asocierea 
Parlamentului European prin procesul de codecizie;

c) consolidarea responsabilităţii democratice a UE prin lărgirea procedurii de codecizie 
(„procedura legislativă ordinară”) şi în ceea ce priveşte măsurile referitoare la 
cooperarea poli�ienească �i judiciară în materie penală. Ar trebui salutat, de 
asemenea, şi faptul că va fi necesar acordul PE în situaţiile în care Consiliul doreşte 
să stabilească reguli minime privind „alte” aspecte specifice ale procedurii penale; 
instituirea unui Parchet European pe baza Eurojust şi lărgirea atribuţiilor Parchetului 
European;

d) asocierea Parlamentului European la încheierea tratatelor internaţionale ale UE. În 
situaţia actuală, fără a aduce atingere dispozi�iilor articolului 21 din TUE, care 
prevăd posibila consultare a Parlamentului European, Consiliul nu a consultat 
niciodată Adunarea, nici măcar în momentul în care tratatul negociat era în mod clar 
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un „aspect principal al politicii externe a UE” (cum a fost cazul acordului UE-SUA 
privind extrădarea şi asisten�a judiciară reciprocă);

e) eliminarea, în câteva cazuri, a principiului unanimităţii în Consiliu. Majoritatea 
calificată va permite desfăşurarea de negocieri în instituţiile UE şi va contribui la 
adoptarea de standarde mai ridicate privind protejarea drepturilor fundamentale (pe 
când principiul unanimităţii favorizează numitorul comun minimal, în câteva cazuri 
punând sub semnul întrebării valoarea adăugată adusă de legislaţia UE).
Prin generalizarea utilizării majorităţii calificate şi a codeciziei, noul tratat va înlesni 
adoptarea, într-un cadru politic coerent, a măsurilor care în prezent se adoptă unele 
cu unanimitate de voturi, iar altele cu majoritate calificată (cum este, în prezent, 
cazul migraţiei legale şi ilegale);

f) armonizarea instrumentelor legislative. În loc de „poziţii comune”, „decizii-cadru”, 
„decizii” şi „convenţii” în sensul actualului articol 34 din TUE, Uniunea Europeană 
va adopta instrumentele comunitare uzuale, regulamentele, directivele şi deciziile de 
drept comunitar, ceea ce va contribui la realizarea unei alte schimbări majore, şi 
anume la crearea posibilităţii ca aceste acte legislative să producă efecte directe;

g) creşterea transparenţei şi a responsabilităţii în ceea ce priveşte relaţiile dintre 
instituţiile şi cetăţenii UE, societatea civilă, partidele politice şi parlamentele 
naţionale. Sistemul specific instituit pentru evaluarea politicilor din statele membre 
legate de SLSJ ar trebui salutat călduros deoarece prin intermediul acestuia vor fi 
asociate, într-un mod transparent, Comisia, guvernele naţionale, Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale.

2. regretă că preţul plătit pentru aceste îmbunătăţiri a constat în următoarele:

a) în conformitate cu protocolul nr. 10 din tratat, măsurile adoptate pentru cel de-al 
treilea pilon nu vor fi monitorizate nici de Comisie, nici de Curtea de Justiţie pentru 
o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a noului tratat. Este greu de înţeles 
motivul pentru care statele membre au decis să prelungească aşa de mult o situaţie 
care, aşa cum ele însele au recunoscut, este deficitară din punct de vedere juridic. 
Problema care se pune acum este cum pot fi reduse efectele negative asupra 
cetăţenilor UE: 
- un prim răspuns este oferit chiar de acest protocol, care prevede faptul că, în 

situaţia în care un act este modificat, perioada de tranziţie nu se mai aplică pentru 
actul modificat. Instituţiile ar trebui să decidă acum dacă nu ar fi mai bine să 
modifice imediat după intrarea în vigoare a noului tratat unele măsuri mai puţin 
satisfăcătoare din cadrul celui de-al treilea pilon;
- un al doilea răspuns ar putea consta în amânarea adoptării oficiale a măsurilor 
stabilite în prezent în cadrul celui de-al treilea pilon şi care ar putea avea efecte 
asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, pentru perioada dintre 1 ianuarie şi 
luna mai din 2009. Cetăţenii UE vor înţelege cu uşurinţă o întârziere de câteva luni 
dacă se vor putea prevala de acestea în faţa judecătorului european;

b) se introduc dispoziţii destul de complexe conform cărora atunci când un stat membru 
consideră că o propunere de directivă ar putea avea efecte negative asupra aspectelor 
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fundamentale privind sistemul său juridic penal sau când nu se poate atinge 
unanimitatea (cooperarea poliţienească), statul membru poate cere ca propunerea de 
directivă să fie transmisă Consiliului European. Primul motiv este perfect rezonabil 
şi chiar justificat şi se aplică şi altor situaţii precum cea în care, într-un stat membru, 
există riscul diminuării semnificative a protejării drepturilor fundamentale; al doilea 
motiv ţine mai mult de echilibrarea puterilor. 
În aceste cazuri, procedura legislativă „ordinară” va fi suspendată timp de patru luni.
În cazul în care nu se ajunge la un acord şi dacă cel puţin nouă state membre doresc 
stabilirea unei cooperări consolidate pe baza propunerii de directivă în cauză, 
aprobarea de a începe cooperarea consolidată este considerată ca fiind acordată 
(nefiind, deci, nevoie de acordul Parlamentului, aşa cum prevede articolul 280 CE). 
Totuşi, în cazurile în care se aplică procedura ordinară, se poate sublinia faptul că, 
pentru adoptarea în sine a măsurii, este în continuare necesară aplicarea procedurii de 
codecizie împreună cu Parlamentul;

c) sistemul bazat pe opţiunea de a participa sau de a nu participa („opt-ins” şi 
„opt-outs”) va deveni şi mai complex. Deşi noile dispoziţii privind cooperarea 
consolidată nu se vor aplica pentru măsurile care au la bază acquis-ul Schengen, 
regimul Schengen va fi modificat (a se vedea mai jos). Mai mult decât atât, celelalte 
opţiuni de a nu participa, care sunt valabile în cazul măsurilor care nu au legătură cu 
acquis-ul Schengen, precum cooperarea judiciară în materie civilă, vor fi valabile şi 
în cazul cooperării poliţieneşti şi judiciare (a se vedea modificările aduse 
protocoalelor privind acquis-ul Schengen şi poziţia Regatului Unit, a Irlandei şi a 
Danemarcei);

d) în ceea ce priveşte situaţia specială a Regatului Unit şi a Irlandei, trebuie reamintit 
faptul că PE nu a fost consultat în mod oficial în momentul în care s-a decis crearea 
unui regim separat pentru aceste ţări în cadrul regimului Schengen în 2000 şi 2001. 
În prezent, deoarece Regatul Unit a optat să participe la acquis-ul Schengen, acesta 
trebuie să participe, iar in cazurile în care a optat să nu participe, poate să nu 
participe1. Modificările aduse protocolului Schengen nu vor schimba acest aspect, 
dar vor introduce posibilitatea ca Regatul Unit şi Irlanda să nu participe la o măsură 
care are la bază acquis-ul Schengen la care a optat deja să participe.
Acest lucru ar putea să ducă la o altă fragmentare a regulilor. Parlamentul nu va fi 
consultat în legătură cu participarea la o măsură şi la urmările asupra acquis-ului 
Schengen. Totuşi, poate fi subliniat faptul că măsura continuă să fie adoptată prin 
procedura de codecizie, în cazurile în care aceasta se aplică. 

3. consideră că îmbunătăţirile aduse noului tratat compensează punctele slabe ale acestuia. 
Instituţiile UE ar trebui să facă acum tot posibilul pentru ca statele membre să ratifice 
noul tratat. Acestea ar trebui, de asemenea,

 să informeze cetăţenii UE cu privire la noile lor drepturi şi la noul cadrul legal al UE;
 să asocieze parlamentele naţionale la definirea noului program multianual privind 

SLSJ; 
 să poarte în 2008 negocieri în vederea adoptării, la începutul lui 2009, a tuturor 

măsurilor necesare pentru lansarea cu succes, din 2010, a noului SLSJ de către noul 
Parlament ales.
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1 Ca urmare, Consiliul nu a permis Regatului Unit să participe la înfiinţarea Frontex, iar un regulament privind standardele 
pentru elementele de securitate �i elementele biometrice integrate în pa�apoarte �i în documente de călătorie şi Regatul 
Unit a dus la deschiderea a două procese împotriva Consiliului (cazurile C-77/05 şi C-137/05).
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