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SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afacerii interne invită Comisia pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, să includă următoarele sugestii în propunerea de rezoluţie 
ce urmează a fi adoptată:

Tratatul de la Lisabona: o provocare inter-instituţională în spaţiul libertăţii, al securităţii şi 
al justiţiei

1. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi a Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene (Carta drepturilor fundamentale) va permite Uniunii Europene, 
conform părerii generale, să devină „… un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, cu 
respectarea drepturilor fundamentale şi a diferitelor sisteme de drept şi tradiţii juridice 
ale statelor membre.” (Articolul 67 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
(TFUE)). SLSJ va deveni un element esenţial privind viitoarele relaţii dintre statele 
membre şi UE, acesta nefiind limitat de anumite obiective, aşa cum a fost cazul în ceea 
Tratatului de la Maastricht. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte acest domeniu relativ 
nou, care se referă la esenţa reglementărilor constituţionale naţionale, toate părţile 
interesate de la nivel naţional şi european doresc în mod deosebit să menţină un dialog 
comun.    

2. În această perspectivă şi pentru ca Parlamentul să fie pregătit chiar din prima zi a intrării 
în vigoare a noului tratat, va fi deosebit de important ca instituţiile UE să negocieze un 
acord inter-instituţional privind următoarele aspecte:    

(a) o nouă viziune şi principalele obiective care trebuie realizate de UE după 2009; 
(b) metode noi de cooperare, care să implice parlamentele naţionale în aceste politici; 
(c) măsurile care trebuie adoptate pentru ca tranziţia să se desfăşoare cu succes pentru 
instituţii şi pentru cetăţenii europeni.  

În acest caz, având în vedere strategia inter-instituţională, fiecare instituţie va trebui să îşi 
adapteze propria organizare şi propriile metode interne. 

O nouă viziune şi principalele obiective care trebuie realizate de UE după 2009

3. Viitorul SLSJ ar trebui definit de Consiliul European înainte de sfârşitul lui 2009. Statele 
membre se pregătesc şi discută ele însele, în cadrul grupului la nivel înalt „FUTURE” 
(Grupul consultativ la nivel înalt privind viitorul afacerilor interne europene), diverse 
posibilităţi de conturare a următorului program multianual. Şi Comisia pregăteşte un 
raport complex pentru primăvara lui 2009, care ar putea constitui baza pentru următoarele 
deliberări ale Parlamentului şi ale Consiliului.  

Având în vedere acest calendar, Parlamentul ar putea, de asemenea, să realizeze propriul 
raport de evaluare înainte de primăvara lui 2009. 
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Pe baza contribuţiilor statelor membre (raportul grupului „Future”) şi ale Comisiei, 
precum şi pe baza propriilor recomandări, Parlamentul ales în iunie 2009 va putea 
negocia un program legislativ pentru SLSJ cu noua Comisie şi cu Consiliul European.   

4. În conformitate cu această abordare, ar fi mai mult decât binevenită o eventuală adoptare 
de către Comisie a unei strategii care să vizeze următoarele: 

(a) - consolidarea legăturii dintre articolele din tratate care reprezintă baza legală 
pentru anumite politici (precum prevenirea discriminării, protejarea solicitanţilor de azil, 
sporirea transparenţei, protecţia datelor, drepturile minorităţilor şi drepturile victimelor şi 
ale suspecţilor) şi articolele corespunzătoare din Carta drepturilor fundamentale.   
Adoptarea unei carte obligatorii a drepturilor fundamentale va permite revizuirea acestui 
acquis, având în vederea obligaţia principală a instituţiilor UE de a proteja drepturile 
fundamentale. Aspectul legat de protecţia datelor, care va deveni un drept fundamental de 
sine stătător, demonstrează această evoluţie;

(b) - stabilirea de relaţii permanente şi mai strânse cu organele de judecată şi 
legislative europene şi naţionale privind competenţele partajate cu statele membre.  

5. După cum Parlamentul a recomandat deja1, Comisia şi statele membre ar trebui să 
verifice respectarea de către viitoarele propuneri legislative nu numai a Cartei drepturilor 
fundamentale, ci şi a tuturor instrumentelor europene şi internaţionale privind drepturile 
fundamentale la care participă statele membre. Carta drepturilor fundamentale, caracterul 
său obligatoriu şi oportunitatea acesteia, precum şi aderarea Uniunii la Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale (CEDO) vor 
întări, de asemenea, respectul faţă de drepturile fundamentale în acest domeniu. Şi 
introducerea procedurii legislative ordinare va impulsiona procesul legislativ. 

6. Programul multianual pentru SLSJ ar trebui să fie discutat în continuare în cadrul unei 
dezbateri anuale care are trebui să se concentreze pe protecţia drepturilor fundamentale în 
Uniunea Europeană, pe aplicarea Cartei drepturilor fundamentale şi pe respectarea, de 
către statele membre, a valorilor şi principiilor stipulate în noul articol 6 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE)2 Acesta ar trebui să se bazeze pe rapoartele realizate 
de Consiliu, de Comisie şi de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA).

Metode noi de cooperare, care să implice parlamentele naţionale în politicile legate de 
SLSJ  

7. Principala problemă cu care se va confrunt Parlamentul în ceea ce priveşte exercitarea 
competenţelor legislative partajate cu Consiliul în domeniul cooperării polițienești și 
judiciare în materie penală va fi accesul la informaţii relevante din statele membre.   

                                               
1 A se vedea Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2007 privind respectarea Cartei drepturilor 
fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: o procedură de monitorizare sistematică şi riguroasă (OJ C 
301 E, 13.12.2007, p. 229).
2[2] Ar trebui să se remarce faptul că, în conformitate cu  normele parlamentare actuale, majoritatea politicilor 
legate de SLSJ şi „sistemul de alertă” menţionate în articolul 7 din TUE sunt de competenţa Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.    
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Având în vedere aspectele foarte delicate abordate în cadrul politicilor legate de SLSJ, 
este mai mult decât necesar să se aplice cât mai curând posibil noile dispoziţii din tratat 
privind transparenţa în instituţiile UE şi, de asemenea, să se permită efectuarea unui 
control parlamentar cu privire la informaţiile confidenţiale precum cele cu care lucrează 
Europol, Centrul pentru situații comune al UE (SitCen) şi viitoarea Comisie permanentă 
pentru securitate internă (COSI) (articolul 71 din TFUE). Noul articol 15 din TFUE va 
spori responsabilitatea instituţiilor UE, mai ales în aceste domenii, prin extinderea 
dreptului de acces la documentele parlamentare, ale Comisiei şi ale Consiliului, existent 
în prezent, la documentele tuturor instituţiilor şi agenţiilor UE (articolul 255 din TCE).  

8. Tot în contextul responsabilităţii democratice, este esenţial, ca, în interesul Parlamentului: 

(a) să se asocieze parlamentele naţionale de fiecare dată când se definesc strategiile 
generale privind SLSJ, când se adoptă măsuri legislative sau când se evaluează impactul 
acestora la nivel naţional1;
(b) să se furnizeze poziţia oficială a Comisiei2 privind iniţiativele statelor membre, în 
special privind impactul posibil al noilor norme propuse cu privire la protejarea 
drepturilor fundamentale şi la menţinerea ordinii juridice europene;   
(c) să se implice societatea civilă prin luarea în considerare a dispoziţiilor din Tratatul de 
la Lisabona privind iniţiativa cetăţenească, prin informarea cetăţenilor cu privire la acest 
drept nou şi prin garantarea faptului că regulamentul care urmează a fi adoptat pentru 
aplicarea „iniţiativei cetăţeneşti” creează condiţii clare, simple şi accesibile pentru 
exercitarea acestui drept;   
(d) să se asocieze reţelele societăţii civile care ar putea interacţiona cu instituţiile 
europene şi naţionale în ceea ce priveşte SLSJ (de exemplu reţelele legate de FRA, 
Forumul european în materie penală etc.).  

9. O problemă mai generală o va reprezenta modalitatea de aplicare a noilor dispoziţii din 
tratat privind competenţele delegate şi executorii în ceea ce priveşte politicile legate de 
SLSJ (articolul 290 şi 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 
protecţiei drepturilor fundamentale ar trebui adoptată prin sistemul competenţelor 
delegate, care dă Parlamentului puterea de a revoca decizia respectivă.    

10. Trebuie, de asemenea, să se remarce faptul că Parlamentul va fi acum asociat cu 
negocierea şi adoptarea acordurilor internaţionale, prin implicarea unei dimensiuni legate 
de drepturile fundamentale, de exemplu transmiterea datelor cu caracter personal către 
ţări terţe.  Prin urmare, comisiile relevante ar trebui să stabilească legături puternice cu 
instituţiile corespunzătoare din Consiliul Europei, cu agenţiile Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi cu parlamentele ţărilor terţe în cauză. 

Abordarea propunerilor legislative în curs de adoptare în faza de tranziţie

11. În perioada de tranziţie, Parlamentul se va confrunta cu mai multe schimbări în forma şi 

                                               
1[3]  A se vedea în special articolul 70 din TFUE. 
2[1] Ceea ce se întâmplă deja uneori, în conformitate cu o practică lansată de comisarul Vitorino în legislatura 
precedentă. 
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în substanţa legislaţiei în curs de adoptare. În ceea ce priveşte Comisia pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, Parlamentul ar trebui să insiste în continuare să se ajungă 
la un acord inter-instituţional privind stoparea adoptării propunerilor legislative făcute în 
cadrul celui de-al  treilea pilon, aflate în curs de adoptare şi 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 şi care au un impact limitat asupra drepturilor şi libertăţilor 
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 îmbunătăţirea 
cooperării judiciare.

12. O altă preocupare a Parlamentului va fi de a cădea de acord cu Consiliul privind 
amânarea, până după 1 ianuarie 2009, a măsurilor care se vor adopta prin codecizie şi a 
căror formulare actuală este considerată de către Parlament nepotrivită din punct de 
vedere politic. O propunere tipică care intră în această categorie este propunerea de 
decizie-cadru privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor (PNR) în scopul 
aplicării legii. 

13 O altă propunere legislativă delicată care se află în curs de adoptare şi care este afectată 
de schimbarea procedurii este decizia-cadru privind protecţia datelor cu caracter personal 
în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală. Această propunere acoperă 
doar parţial golul juridic care va exista după ce va fi desfiinţat cel de-al treilea pilon. O 
posibilă strategie în două etape ar putea fi adoptarea propunerii actuale făcute în cadrul 
celui de-al treilea pilon, cu condiţia ca aceasta să fie completată cu un text nou imediat 
după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.     

14. Mai sunt, de asemenea, două proceduri în curs de adoptare în domeniul migraţiei legale, 
şi anume condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru 
ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (blue card) şi procedura unică de 
solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și 
ocupării unui loc de muncă pe teritoriul unui stat membru și un set comun de drepturi 
pentru resortisanții din țările terțe cu ședere legală într-un stat membru. Dacă aceste 
două propuneri nu sunt adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
procedura trebuie reluată de la început.

15. Unele propuneri legislative se află în curs de adoptare de mulţi ani, deoarece nu a fost 
posibil să se ajungă la o decizie unanimă, de exemplu decizia-cadru privind drepturile 
procedurale în cadrul urmăririlor penale, aceste propuneri nefiind însă caduce. Acestea 
sunt acum mai urgente şi mai necesare ca niciodată, iar procedura legislativă ordinară va 
oferi o modalitate de a se ieşi din aceste impasuri.   

16. Mai există o propunere în curs de adoptare aprobată de Parlament privind transformarea 
bazei legale a Europol (în prezent o convenţie) într-o decizie luată în cadrul celui de-al 
treilea pilon, care să ofere fonduri pentru Europol de la bugetul comunitar. Dacă  
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propunerea nu este adoptată înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Parlamentul ar trebui să redeschidă procedura în vederea transformării Europol într-un 
adevărat organism comunitar.    

17. Se pare că după 1 ianuarie 2009 cele mai urgente iniţiative pe care Comisia ar trebui să le 
ia de acum încolo vor fi legate de: 

(a) obligaţia UE de a ratifica CEDO;
(b) obligaţia UE de a ratifica acordurile internaţionale negociate, dar neîncheiate încă 
conform articolului 24 din prezentul Tratat UE; 
(c) solicitările Curţii de Justiţie  (vezi cazul regulamentului privind listele negre);
(d) înfiinţarea Parchetului European pentru consolidarea Eurojust;

În aceeaşi perspectivă, Comisia ar trebui să ia iniţiativa de a trece instrumentele 
legislative existente în prezent în cadrul celui de-al treilea pilon şi care au o dimensiune 
legată de drepturile fundamentale în pilonul comunitar (de exemplu Europol).  
Competenţa Curţii de Justiţie înainte de termenul de 5 ani ar fi garantată şi de modificarea 
bazei legale pentru instrumentele existente în prezent în cadrul celui de-al treilea pilon (a 
se vedea articolul 10 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii). 
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