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I. Introducere

„Programul de la Stockholm - o Europă deschisă și sigură în serviciul și pentru protecția 
cetățenilor”, adoptat de Consiliul European din decembrie 2009 pentru perioada 2010-14 este 
al treilea document strategic multianual ce reglementează activitățile vizând crearea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție (SLSJ) - după programele de la Tampere și Haga. 

Acum este momentul potrivit să începem să evaluăm realizările de până acum și să 
identificăm  elementele care lipsesc. Acest lucru este cu atât mai important cu cât Programul 
de la Stockholm este primul program de după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 
care a sporit prerogativele  Parlamentului, dar care a păstrat, de asemenea, anumite elemente 
din perioada „pre-Lisabona”, cum ar fi perioada de tranziție de cinci ani pentru aplicarea 
regimului ordinar fostelor măsuri ale celui „de-al treilea pilon”. Deși Comisia a fost 
însărcinată, în cadrul programului „să prezinte o evaluare intermediară până în iunie 2012”, 
nu a făcut acest lucru. Comisarii Malmström și Reding au prezentat, totuși, o perspectivă de 
ansamblu a ceea ce a realizat Comisia și au participat la reuniuni ale comisiei LIBE pe această 
temă. De asemenea, Consiliul a inițiat propria sa evaluare și a organizat o dezbatere în 
decembrie 20121.

Prezentul document stabilește câteva obiective orizontale care ar putea fi urmărite de comisia 
LIBE în evaluarea sa și cuprinde progresele realizate în părțile programului care sunt de 
competența sa. Scopul acestuia este de a reprezenta o contribuție pentru dezbaterea din cadrul 
comisiei LIBE. Proiectul de raport va fi prezentat în comun într-o etapă ulterioară împreună 
cu coraportorii de la comisiile AFCO și JURI (conform articolului 51 din Regulamentul de 
procedură).

II. Posibile obiective ale LIBE în cadrul evaluării 

A. Plasarea persoanei în centrul atenției

În calitatea sa de comisie responsabilă pentru protecția drepturilor fundamentale, pentru 
comisia LIBE este extrem de important să evalueze programul din perspectiva cetățenilor, a 
drepturilor și obligațiilor acestora în SLSJ. Acesta este și criteriul de referință al cartei, care în 
prezent are caracter obligatoriu și care „situează persoana în centrul acțiunii [Uniunii], 
instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție”. (Preambul) 

Astfel, ar trebui să se pună un accent deosebit pe modul în care au fost afectați cetățenii, pe 
modul în care au fost respectate drepturile acestora și pe măsura în care aceștia au beneficiat 
de avantaje concrete. Măsurile adoptate în cadrul fostului al treilea pilon și care nu au fost 
încă modificate de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona vor necesita o evaluare 
deosebit de atentă a impactului avut asupra cetățenilor. 

Plasarea persoanei în centrul atenției va necesita, de asemenea, punerea unui mai mare accent 
pe formarea judiciară. În urma adoptării unui număr crescând de instrumente ale UE, este 
esențial ca toți practicienii din domeniul juridic să beneficieze de o formare adecvată.

                                               
1 A se vedea documentul Consiliului 15921/12.
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B. Promovarea dezbaterii publice

Având în vedere calitatea sa de comisie responsabilă pentru legislația în materie de 
transparență, se sugerează comisiei LIBE să promoveze o amplă dezbatere publică cu privire 
la SLSJ - opusul situației din cadrul Consiliului, unde discuțiile pe tema evaluării programului 
au avut loc cu ușile închise. 

Această dezbatere este, de asemenea, necesară având în vedere că, la primul său articol, 
tratatul prevede că „deciziile sunt luate cu respectarea deplină a principiului transparenței și 
cât mai aproape cu putință de cetățeni”. (art. 1 din TUE). Acesta este motivul pentru care 
toate instituțiile UE, inclusiv Consiliul European, ar trebui să „acorde cetățenilor și 
asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile” și „să mențină un 
dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă”.
(art. 11 din TUE). 

Se impune, de asemenea, o asociere mai directă a parlamentelor naționale, nu numai datorită 
misiunii acestora de a „contribui în mod activ la buna funcționare a Uniunii” (articolul 12 
din TUE), dar și datorită rolului sporit al acestora în evaluarea SLSJ1, precum și participării 
acestora la punerea în aplicare. 

C. Promovarea unei politici coerente a UE 

Raportorul consideră necesar să se pregătească terenul pentru un program ce va urma celui 
din prezent.  Având în vedere că perioada de tranziție pentru măsurile referitoare la 
cooperarea polițienească și judiciară în materie penală se va încheia în 2014, a sosit momentul 
redefinirii într-un mod mai coerent a politicilor publice europene și naționale în SLSJ. În 
cadrul unei dezbateri publice și plasând persoanele în centrul atenției ar putea fi analizate  idei 
pentru viitor.

III. Progresele realizate până în prezent: un punct de vedere al comisiei LIBE 

Rezumatul de mai jos arată că, la un an înaintea încheierii mandatului legislativ, multe acțiuni 
trebuie încă întreprinse sau completate. În acest context, este regretabilă întârzierea 
înregistrată de multe propuneri ale Comisiei.

„Promovarea drepturilor cetățenilor: o Europă a drepturilor”

Capitolul referitor la drepturile fundamentale este deosebit de ambițios. Totuși, se pare că 
progresele au fost, până în prezent, limitate și că este necesară depunerea unor  eforturi 
speciale în acest domeniu, în special în ce privește abordarea așa-numitei „dileme de la 
Copenhaga”, cu alte cuvinte, faptul că UE rămâne foarte strictă în ce privește standardele în 
materie de drepturi fundamentale din țările candidate, însă după aderarea  acestora, nu mai 
dispune de instrumente în acest sens.

                                               
1 a se vedea articolele 69, 70, 71, 81, 85 și 88 din TFUE
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Într-adevăr, Comisia a propus multe acțiuni, însă acestea, din diferite motive, nu au putut fi 
finalizate. Printre acestea se numără aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen și 
revizuirea legislației în materie de accesul la documente. Pachetul privind protecția datelor, 
propus anul trecut, va necesita, de asemenea, o perioadă de timp pentru a fi adoptat. Discuțiile 
referitoare la un acord general cu SUA privind protecția datelor au înregistrat progrese 
nesemnificative, chiar în condițiile în care UE a îndeplinit, deja, cerințele SUA privind 
schimbul de date PNR și SWIFT. Negocierile privind aderarea UE la Convenția europeană a 
drepturilor omului s-ar putea, în final, încheia.

Noul cadru multianual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale ar putea fi, în sfârșit, 
adoptat de către Consiliu, însă este foarte îngrijorător faptul că acesta nu a fost de acord cu 
includerea cooperării polițienești și judiciare în materia penală și că, prin urmare, nu respectă 
angajamentele asumate prin Tratatul de la Lisabona.  

Au fost prezentate, de asemenea, mai multe documente de politici, incluzând agenda pentru 
drepturile copilului, planul de acțiune pentru minorii neînsoțiți, cadrul pentru strategiile 
naționale de integrare a populației rrome și un prim raport privind implementarea acestora, în 
timp ce altele încă lipsesc, cum ar fi raportul privind rasismul și xenofobia.

„O Europă a dreptului și a justiției”

În domeniul dreptului penal, s-au înregistrat progrese privind cooperarea în ceea ce privește 
foaia de parcurs vizând să întărească drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau 
urmărite în procedurile penale, deși rămân încă multe de făcut: au fost adoptate Directiva 
privind dreptul la informare (Directiva 2012/13) și Directiva privind dreptul la interpretare și 
traducere (Directiva 2010/64), au fost prezentate propuneri privind dreptul de acces la un 
avocat și dreptul de a comunica după arestare, însă lipsesc propuneri importante cum ar fi, de 
exemplu, cele referitoare la asistența juridică și la persoanele suspectate vulnerabile.

„O Europă care protejează” 

Conform prevederilor, a fost adoptată o strategie privind securitatea internă, însă lipsește o 
abordare coerentă și cuprinzătoare.

Au fost înregistrate unele progrese în ce privește instrumentele necesare. Cooperarea 
polițienească transfrontalieră, inclusiv cooperarea dintre Europol și autoritățile naționale de 
aplicare a legii, par a se îmbunătăți. Continuă să existe probleme în ce privește schimbul de 
informații și cea mai bună modalitate de a îmbina securitatea cu protecția drepturilor 
fundamentale, precum protecția datelor. Comisia a prezentat o propunere vizând un sistem 
PNR al UE, și s-a putut ajunge la un acord cu Australia, în timp ce un acord cu Canada pare a 
fi, în prezent, posibil. De asemenea, s-au încheiat negocierile cu privire la Directiva privind 
atacurile împotriva sistemelor informatice. Propunerile recent prezentate includ pachetul 
privind securitatea informatică, precum și propunerea de fuzionare a Europol și a CEPOL.

Au fost adoptate o serie de texte foarte importante, în special Directiva de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva 
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2012/29), Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării 
sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (Directiva 2011/92) și Directiva privind 
prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (Directiva 
2011/36), în timp ce o propunere privind statisticile referitoare la infracțiunile penale a fost 
respinsă de către Parlament.

În ce privește combaterea terorismului, s-a ajuns la un acord cu privire la comercializarea și 
utilizarea precursorilor de explozivi și cu privire la Acordul UE-SUA privind Programul de 
urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Continuă lucrările în ce privește precursorii 
drogurilor și confiscarea veniturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. A fost adoptată 
o nouă strategie 2013-2020 privind drogurile.

În ce privește protecția infrastructurii critice nu s-a înregistrat aproape niciun progres.

„Accesul la Europa într-o lume globalizată”

Schengen rămâne un domeniu în curs de evoluție, ce ar putea căpăta noi dimensiuni grație 
propunerilor privind pachetul frontiere inteligente. Încă lipsește, totuși, un plan cuprinzător.

Până în prezent, a fost adoptat Regulamentul Frontex (Regulamentul 1168/11), iar rolul său a 
continuat să evolueze, în timp ce o dezbatere privind evoluția sa pe termen lung nu a avut încă 
loc. Propunerea privind Eurosur este în prezent în curs de negociere, iar o propunere 
referitoare la  reglementările privind supravegherea frontierelor externe maritime a fost 
prezentată de curând.

Pachetul privind guvernarea spațiului Schengen este încă în negocieri, în timp ce SIS II a 
devenit, în sfârșit, operațional. Din 2011, VIS funcționează cu succes în Africa de Nord și este 
extins treptat la alte regiuni. Gestionarea acestor sisteme, precum și a sistemului Eurodac este 
preluată de Agenția TI (Regulamentul 1077/11).

În ce privește politica în materie de vize, anexele la Regulamentul 539/01 au fost modificate  
în special cu privire la țările din Balcanii de Vest și a fost prezentată o nouă propunere. 
Comisia a propus, de asemenea, o revizuire a mecanismului de reciprocitate prevăzut în 
Regulamentul 539/01 și introducerea unui mecanism de suspendare, aflate în prezent în 
negociere, în timp ce continuă să existe situații de nereciprocitate, îndeosebi în cazul unora 
din noile state membre. Au fost convenite mai multe acorduri vizând facilitarea acordării 
vizelor, în timp ce altele se găsesc în diverse etape pregătitoare.

Prin intermediul comunicării privind impactul economic al politicii în materie de vize a fost 
lansată o dezbatere pe tema evoluției viitoare a politicii comune în materie de vize, iar anul 
viitor este așteptată o nouă comunicare pe tema posibilității unui mecanism european de 
eliberare a vizelor. 

„O Europă a responsabilității, solidarității și parteneriatului în materie de migrație și azil”

Prin adoptarea Directivei privind permisul unic (Directiva 2011/98) s-ar putea obține rezultate 
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concrete în ce privește migrația legală. Continuă lucrările privind propunerile referitoare la 
lucrătorii sezonieri și cei transferați în cadrul aceleiași întreprinderi. A fost prezentată 
propunerea privind condițiile de intrare și de ședere pentru studenți și cercetători.

Abordarea globală privind chestiunea migrației continuă.

De altfel, activitățile în acest domeniu sunt concentrate în mare parte pe dezbateri și pe 
schimbul de bune practici. Aceasta este situația în special cu privire la integrare.

Ca parte a combaterii migrației ilegale, lucrările pe tema acordurilor de readmisie au 
continuat, iar Comisia a prezentat o evaluare a acestora.

S-au înregistrat progrese majore prin finalizarea tuturor negocierilor privind Sistemul 
european comun de azil (SECA). În urma adoptării Directivei privind calificările (Directiva 
2011/95), s-a ajuns la un acord cu privire la Regulamentele Dublin și Eurodac revizuite, 
precum și cu privire la Directivele privind condițiile de primire și la procedurile de azil. 
Dimensiunea externă a fost întărită prin adoptarea Programului comun de reinstalare al UE
(Decizia 281/2012).

În urma înființării Biroul European de Sprijin pentru Azil (Regulamentul 439/10), Uniunea 
este din ce în ce mai mult în măsură să ofere sprijin concret.

În acest domeniu, accentul se va muta de acum înainte pe implementare, pe furnizarea 
concretă de solidaritate (în temeiul articolului 80 din Tratatul UE) și pe noi dezbateri, având 
în vedere faptul că mai multe documente de politici, cum ar fi cele privind aderarea la 
Convenția de la Geneva, privind tratarea în comun sau relocarea lipsesc.

IV. Către o evaluare a progreselor realizate

În lunile următoare vom discuta despre modul în care evaluăm progresele realizate până în 
prezent. Întrebările ce pot face obiectul discuției ar putea aborda următoarele aspecte:

- Ce evoluții pozitive, în special pentru cetățeni, ar trebui scoase în evidență și ce elemente 
lipsesc încă? 

- În cazul în care obiectivele nu au fost atinse, din ce cauză s-a întâmplat acest lucru? Există 
suficientă voință politică? Lipsesc instrumentele și, în special, resursele? Termenul a fost prea 
scurt? Care este impactul întârzierilor înregistrate de inițiativele Comisiei? Care sunt motivele 
pentru blocajele din cadrul Consiliului? Funcționează „mașinăria interinstituțională”, în 
special sistemul trialogului?

- A fost Parlamentul implicat în mod adecvat în diferitele acțiuni? A fost acesta în măsură să-
și adapteze metodele de lucru la noile sale prerogative?

- Ce inițiative considerăm că sunt necesare în viitor? 


