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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm

(2013/2024(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2009 referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu – Un spațiu de libertate, securitate și justiție în 
serviciul cetățenilor – programul de la Stockholm1,

– având în vedere Programul de la Stockholm - o Europă deschisă și sigură în serviciul 
cetățenilor și pentru protecția acestora2,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri juridice, ale Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și ale Comisiei pentru afaceri 
constituționale, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne și al Comisiei pentru afaceri constituționale și avizele 
Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
(A7-0000/2013),

I. Programul de la Stockholm și Tratatul de la Lisabona

1. consideră că Tratatul de la Lisabona a adus elemente pozitive importante spațiului de 
libertate, securitate și justiție, dar regretă anumite lacune în punerea sa în aplicare; nu mai 
este dispus să accepte că Consiliul și Comisia, în multe cazuri, continuă să acționeze ca în 
cazul în care Tratatul de la Lisabona nu a intrat în vigoare; solicită îndeplinirea obligației 
de a informa Parlamentul „imediat și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii” 
care conduce la încheierea de acorduri internaționale; regretă întârzierile inacceptabile în
alinierea actelor celui de-al treilea fost pilon, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona; 
solicită o evaluare de la caz la caz a actelor celui de-al treilea fost pilon cu privire la
modul în care acestea au un impact asupra drepturilor fundamentale, cu scopul de a le 
aduce în conformitate cu noua ierarhie a normelor din actele de bază, delegate și de 
punere în aplicare;

Dreptul de inițiativă al Comisiei și procedura legislativă ordinară

2. consideră că recurgerea la procedura legislativă ordinară a adus legislația mai aproape de 
cetățeni și a crescut influența Parlamentului, singura instituție a Uniunii Europene aleasă 
în mod democratic;

3. observă că Comisia, în Comunicarea sa din 20 aprilie 2010 intitulată „Crearea unui spațiu 
                                               
1 JO C 285 E, 21.10.2010, p. 12.
2 JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
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de libertate, securitate și justiție pentru cetățenii Europei ― plan de acțiune pentru 
punerea în aplicare a Programului de la Stockholm”1, a pledat pentru mai multă 
determinare în ceea ce privește răspunsul la preocupările și aspirațiile de zi cu zi ale 
cetățenilor europeni și a subliniat, de asemenea, faptul că UE trebuie să fie în măsură să
reacționeze la evenimente neprevăzute, să profite fără întârziere de oportunitățile care i se 
prezintă și să anticipeze tendințele viitoare prin adaptarea la acestea;

4. reamintește că, în acest sens, Comisia a argumentat în mod repetat dreptul său de 
inițiativă, în conformitate cu articolul 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

5. consideră că vremea marilor programe multianuale definite într-o logică 
interguvernamentală pare să fi trecut, având în vedere bogăția de temeiuri juridice 
prevăzute de tratate în domeniul spațiului de libertate, securitate și justiție și potențialul și 
ambiția afirmate de Comisie de a utiliza dreptul său de inițiativă;

6. prin urmare, încurajează Comisia să își asume rolul în ceea ce privește definirea politicilor
și a priorităților legislative și să utilizeze dreptul său de inițiativă ori de câte ori se
dovedește a fi necesar, opunându-se în același timp oricărei încercări de a reveni la
interguvernamentalismul din perioada care precede intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona;

Parlamentele naționale

7. consideră că o mai mare implicare a parlamentelor naționale în activitățile Uniunii
Europene, consacrate în protocoalele nr. 1 (privind rolul parlamentelor naționale în
Uniunea Europeană) și nr. 2 (privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității), anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, a avut un impact pozitiv în special asupra dezvoltării și
funcționării spațiului de libertate, securitate și justiție, nu doar pentru că respectarea 
principiului subsidiarității a fost mai bine garantată, ci și pentru că asocierea democratică
mai mare și mai intensă a popoarelor europene a reprezentat o contribuție importantă la 
legislația și politica  europeană;

O legislație electorală uniformă

8. remarcă că, chiar și în absența unui acord asupra unei proceduri electorale uniforme, o 
convergență treptată a sistemelor electorale s-a manifestat, în special prin crearea unor 
partide politice la nivelul Uniunii Europene2, prin demersuri care vizează crearea unui 
statut european bazate pe propunerea Comisiei de reformă a normelor privind partidele 
politice europene3 și prin interzicerea unui mandat dublu4, calitatea de deputat în 
Parlamentul European fiind pe viitor incompatibilă cu cea de deputat într-un parlament 
național;

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 
statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1), astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul (CE) n° 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom, articolul 1 alineatul (7) litera (b).



PR\941889RO.doc 5/10 PE514.784v01-00

RO

9. consideră că funcția democratică a Parlamentului ar trebui să fie mai bine evidențiată în 
opinia publică și că campaniile electorale pentru reînnoirea sa ar trebui să se concentreze 
pe provocări europene veritabile;

10. prin urmare, consideră că reforma procesului electoral va fi necesară în viitor pentru a 
îmbunătăți legitimitatea și eficiența Parlamentului prin consolidarea dimensiunii 
democratice europene și asigurând, de asemenea, o distribuție mai proporțională a 
mandatelor între state, în conformitate cu principiile prevăzute în tratate; consideră că o 
astfel de reformă este de natură să încurajeze cetățenii europeni să participe la alegerile 
europene în statul membru de reședință a cărui cetățenie nu o dețin;

11. salută deja, cu toate acestea, adoptarea Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 20 
decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce privește anumite norme 
de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii 
care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți1, în măsura în care 
aceasta diminuează obligațiile impuse cetățenilor Uniunii care au reședința într-un stat 
membru al Uniunii Europene în care nu sunt resortisanți în ceea ce privește participarea la 
alegerile pentru Parlamentul European;

Inițiativa cetățenească

12. salută adoptarea Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană2 care oferă 
cetățenilor competențe de inițiativă politică identice cu cele de care se bucură deja 
Parlamentul European și Consiliul;

13. consideră că inițiativa are vocația de a deveni un instrument solid pentru definirea 
subiectelor care trebuie incluse în ordinea de zi a Uniunii Europene;

14. regretă totuși problemele tehnice întâmpinate de către organizatori cu ocazia punerii în 
aplicare a inițiativei și invită Comisia să ofere o soluție la aceste probleme;

II. Evaluarea Programului de la Stockholm și a punerii sale în aplicare

Drepturile fundamentale

15. este de părere că, în general, punerea în aplicare a Programului de la Stockholm nu se 
ridică la înălțimea ambiției sale de a promova drepturile cetățenilor;

16. solicită de urgență măsuri care să abordeze așa-numita dilemă de la Copenhaga, în care se 
descrie o situație în care Uniunea stabilește standarde înalte pe care țările candidate să le 
îndeplinească, dar nu dispune de instrumente pentru statele membre; își anunță intenția de 
a înființa o comisie de la Copenhaga în cadrul Comisiei pentru libertăți civile , justiție și 
afaceri interne;

17. se teme că criza economică poate evolua într-o criză a democrației și consideră că este 
necesară o conducere politică puternică pentru a apăra realizările democratice;

                                               
1 JO L 26, 26.1.2013, p. 27.
2 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind 
inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).
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18. subliniază că aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale (CEDO), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, va consolida mai mult protecția drepturilor 
fundamentale în Uniune astfel cum este garantată de Carta drepturilor fundamentale și de 
jurisprudența Curții de Justiție;

19. constată că aderarea la Convenție va garanta cetățenilor, în ceea ce privește acțiunile
Uniunii, o protecție similară cu cea de care beneficiază deja în ceea ce privește acțiunea
fiecărui stat membru; reamintește că acest lucru este cu atât mai relevant cu cât statele 
membre au transferat Uniunii competențe importante, în special în domeniul spațiului de 
libertate, de securitate și de justiție;

20. salută faptul că aderarea la Convenție va fi un element important de protecție 
suplimentară, în special în contextul spațiului de libertate, de securitate și de justiție;

21. consideră că continuarea blocării revizuirii Regulamentului privind accesul la documente 
este inacceptabilă;

Cooperarea judiciară în materie civilă și penală

22. constată că Programul de la Stockholm își propune să faciliteze libera circulație a 
cetățenilor europeni prin apărarea și respectarea tuturor drepturilor care decurg dintr-un 
spațiu european de justiție și că cooperarea judiciară reprezintă principalul instrument 
pentru realizarea acestui obiectiv;

23. recunoaște că inițiativele în domeniul recunoașterii reciproce a situațiilor juridice, a 
hotărârilor judecătorești și a documentelor joacă un rol foarte important în acest sens, 
deoarece recunoașterea reciprocă lasă sistemele juridice ale statelor membre neschimbate, 
dar reduce inconvenientul pe care diferențele în ceea ce privește reglementarea îl produc 
pentru cetățeni;

24. consideră că recunoașterea reciprocă impune ca cetățenii și specialiștii din domeniul 
juridic să aibă încredere în instituțiile juridice ale celorlalți; constată că consolidarea unei 
culturi juridice cu adevărat europene, care respectă pe deplin principiul subsidiarității și al 
independenței judiciare, stabilirea de standarde comune și o înțelegere a altor sistemele 
juridice, joacă un rol foarte important în consolidarea recunoașterii și încrederii reciproce; 
subliniază faptul că recunoașterea și încrederea reciproce pot duce la schimbări graduale 
în tradițiile naționale de drept civil printr-un schimb de bune practici între statele membre;

25. constată că inițiativele legislative în domeniul dreptului civil s-au axat în mare parte, până 
în prezent, pe dreptul material, în detrimentul dreptului procedural; solicită ca pe viitor să 
se pună un accent mai mare pe dreptul procedural;

26. recunoaște progresele realizate în ceea ce privește foaia de parcurs pentru drepturile 
procedurale în cadrul procedurilor penale, dar regretă faptul că lipsesc propuneri-cheie 
referitoare la asistența juridică și la persoanele suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce în ce mai mult;

27. este ferm convins că ar trebui să fie o prioritate coerența principiilor aplicate în ceea ce 
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privește crearea unui spațiu UE al justiției penale și că instituțiile UE ar trebui să 
coopereze strâns între ele în acest sens, astfel cum este menționat în Rezoluția 
Parlamentului referitoare la abordarea UE privind dreptul penal1;

28. consideră că încrederea reciprocă între statele membre trebuie consolidată și că
recunoașterea reciprocă și armonizarea dreptului penal al UE nu pot progresa fără un
feedback pozitiv privind punerea în aplicare a acestor norme la nivel de stat membru;

29 consideră că un sistem de justiție eficient constituie un motor solid pentru o economie 
prosperă;

Securitatea internă

30. observă cu satisfacție progresele realizate de statele membre și de Comisie în contextul
Strategiei de securitate internă (SSI) și al ciclului de politici UE privind formele grave de 
criminalitate internațională și criminalitatea organizată; subliniază, totuși, că trebuie 
realizate progrese suplimentare, de exemplu, în domeniul criminalității informatice, al 
protecției infrastructurii critice și al luptei împotriva corupției, spălării banilor, finanțării
terorismului și a comerțului ilegal cu arme de foc;

31. reamintește că Parlamentul este, în prezent, un actor instituțional cu drepturi depline în 
domeniul politicilor de securitate și că, în consecință, are dreptul de a participa activ la 
stabilirea trăsăturilor și priorităților SSI, precum și la evaluarea respectivelor instrumente, 
inclusiv prin exerciții regulate de monitorizare a implementării SSI, de efectuat în comun 
de către Parlamentul European, parlamentele naționale și Consiliu, în conformitate cu 
articolele 70 și 71 din TFUE;

32. consideră că o analiză adecvată a amenințărilor la adresa securității de abordat constituie o 
condiție prealabilă esențială pentru o SSI eficace;

33. relevă faptul că actuala SSI va lua sfârșit în 2014; solicită Comisiei să înceapă pregătirea
unei noi SSI pentru perioada 2015-2019, care să țină cont de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și de integrarea Cartei drepturilor fundamentale în dreptul 
Uniunii; solicită Consiliului să țină seama în mod corespunzător de contribuția 
Parlamentului la noua SSI, înainte de adoptarea noii strategii;

34. recunoaște că criminalitatea transfrontalieră este în creștere în UE și, prin urmare, 
subliniază importanța schimbului de informații dintre autoritățile europene de aplicare a 
legii; consideră că actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, canale și unelte este 
complicat și dispersat, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a instrumentelor disponibile și
la o supraveghere democratică inadecvată la nivelul UE; solicită o viziune orientată spre 
viitor cu privire la modalitatea de definire și optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, garantând în același timp un nivel solid de protecție a 
datelor;

35. invită Comisia să prezinte rapid propuneri vizând includerea instrumentelor de cooperare 
polițienească transfrontalieră adoptate în cadrul celui de-al treilea fost pilon, precum 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0208.
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Decizia Prüm și Inițiativa suedeză, în cadrul juridic al Tratatului de la Lisabona;

36. salută propunerea Comisiei referitoare la noul Regulament privind Europol și speră la o 
avansare rapidă a acestui important dosar legislativ, astfel încât Europol să poată fi adus în 
concordanță cât mai curând posibil cu Tratatul de la Lisabona;

Frontiere și vize

37. salută finalizarea negocierilor referitoare la Pachetul privind guvernarea spațiului 
Schengen; invită Comisia să joace pe deplin rolul său de coordonator al evaluărilor 
Schengen și de gardian al tratatului, pentru a se evita orice situație care ar putea pune în 
pericol funcționarea spațiului Schengen; reiterează poziția sa potrivit căreia spațiul 
Schengen ar trebui extins fără întârziere pentru a include România și Bulgaria;

38. consideră că absența controalelor la frontierele interne este una dintre cele mai mari 
realizări ale integrării europene; solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită absenței 
controalelor la frontierele interne și respinge cu fermitate orice încercări de a limita 
libertatea de circulație a persoanelor;

39. recunoaște că spațiul Schengen este un fel de laborator, care până acum a fost dezvoltat 
pas cu pas; consideră totuși că o reflecție pe termen lung cu privire la dezvoltarea sa 
ulterioară este necesară; consideră că frontierele externe Schengen ar trebui să fie păzite 
pe viitor de către polițiștii de frontieră europeni;

40. salută reforma mandatului FRONTEX și acordul privind Eurosur; consideră că noile
norme privind supravegherea frontierelor maritime trebuie să fie convenite cât de curând 
posibil, că ar trebui să se acorde prioritate salvării vieților migranților și că principiul
nereturnării trebuie să fie pe deplin respectat;

41. salută migrarea cu succes la Sistemul de informații Schengen de a doua generație, 
extinderea continuă a Sistemului de Informații privind Vizele și înființarea Agenției eu-
LISA pentru gestionarea lor operațională; subliniază că aceste sisteme noi trebuie să 
treacă în prezent testul utilizării de zi cu zi; reamintește solicitarea sa că „nu ar trebui 
lansate noi instrumente de gestionare a frontierelor sau sisteme de stocare a datelor de 
mari dimensiuni până când instrumentele existente nu sunt pe deplin operaționale, sigure 
și fiabile”; așteaptă cu nerăbdare evaluările sistemelor prevăzute în instrumentele juridice 
respective;

42. solicită o punere în aplicare mult mai bună a acquis-ului cu privire la vize și o mai mare 
armonizare a procedurilor și practicilor de acordare a vizelor; consideră că centrele 
comune pentru solicitarea de vize ar trebui să devină standard; solicită o dezbatere 
interinstituțională cu privire la politica comună în materie de vize;

Azilul și migrația

43. reamintește că în Programul de la Stockholm, Consiliul European a subliniat „că o 
migrație bine gestionată poate fi benefică pentru toate părțile interesate”; regretă 
progresele limitate înregistrate în adoptarea legislației în domeniul migrației legale și 
solicită realizarea unor eforturi mai mari în viitor având în vedere provocările demografice
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și nevoile economiei; consideră, în același timp, că integrarea migranților necesită o 
atenție mai mare;

44. salută adoptarea pachetului privind azilul; invită Comisia să monitorizeze punerea în 
aplicare corectă a pachetului de către statele membre, începând cu data aplicării;

45. regretă profund eșecul de a face o realitate din principiile solidarității și al partajării 
echitabile a responsabilității, astfel cum este prevăzut la articolul 80 din TFUE; consideră 
că pe viitor vor fi necesare măsuri sporite și mai concrete; 

46. consideră că dimensiunea externă a azilului ar trebui extinsă, în special în ceea ce privește 
relocarea;

Metode, instrumente și procese

47. regretă profund calitatea scăzută a procesului de elaborare a politicilor; observă că 
definirea problemelor, discutarea eventualelor soluții și alegerea între opțiunile posibile nu 
urmează, de obicei, o ordine secvențială, așa cum ar fi corect, ci mai degrabă au loc 
simultan; solicită Comisiei să prezinte mai întâi rapoarte cu privire la aspectele care 
trebuie abordate, apoi să invite la o discuție asupra posibilelor soluții și în cele din urmă să 
prezinte propuneri legislative; 

48. regretă absența unei evaluări obiective a progreselor către un spațiu de libertate, securitate 
și justiție și a unor informații fiabile privind punerea în aplicare a acquis-ului de către 
statele membre;

49. propune o evaluare ex post sistematică și independentă a noii legislații care ar trebui să 
evalueze, de asemenea, nevoia continuă de legislație în acest domeniu;

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora un tablou de bord al UE privind justiția, care are ca 
scop asigurarea unui sistem de justiție de înaltă calitate în domeniul dreptului civil, 
comercial și administrativ, deoarece, în cele din urmă, aplicarea concretă a legilor este în 
mâinile instanțelor; solicită ca tabloul de bord privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate aspectele orizontale; propune să fie incluse, de 
asemenea, date privind situația statului de drept, a democrației și a drepturilor 
fundamentale, precum și a îndeplinirii valorilor europene [articolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE)] în toate statele membre;

51. solicită Comisiei să pună mai mult accent pe supravegherea și asigurarea punerii în 
aplicare concrete a legislației UE de către statele membre; constată că, atunci când este 
vorba despre drepturile cetățenilor, acest lucru trebuie să aibă loc începând cu prima zi în 
care un act intră în vigoare; consideră ca mai rămân multe de făcut în acest domeniu și că 
motivele pentru orice eșec de a pune în aplicare legislația UE ar trebui să fie identificate;

52. este de părere că îmbunătățirea calității legislației UE în domeniul libertății, securității și 
justiției necesită un efort comun din partea statelor membre și a instituțiilor europene, în 
scopul de a îmbunătăți schimbul de informații cu privire la fiecare sistem național și de a 
furniza informații juridice precise (privind legislația și standardele aplicabile 
naționale/regionale), precum și informații cu privire la punerea în aplicare și practici;
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53. regretă recurgerea frecventă a Consiliului la documente strategice, cum ar fi strategia 
privind drogurile și strategia de securitate internă, care sunt adoptate fără nicio implicare a 
Parlamentului;

54. consideră că dezvoltarea unei culturi judiciare europene este o condiție-cheie pentru a face 
din spațiul de libertate, securitate și justiție o realitate pentru cetățeni; solicită, în acest 
sens, punerea unui accent mult mai mare pe și acordarea unei finanțări pentru formarea 
judiciară europeană pentru toți specialiștii din domeniul juridic; observă importanța 
utilizării unei „abordări de jos în sus” pentru sistemele de formare judiciară, a asigurării 
unei mai mari accesibilități a resurselor de informare cu privire la dreptul European prin 
intermediul tehnologiei web (de exemplu, un portal e-justiție), a îmbunătățirii 
cunoștințelor de drept european în rândul instanțelor judecătorești, precum și a 
competențelor lingvistice ale practicienilor din domeniul judiciar și a stabilirii și 
menținerii de rețele în acest domeniu; observă că formarea forțelor de poliție cu o 
perspectivă europeană este la fel de importantă;

III. Pașii următori

55. consideră că sunt necesare orientări, coerență și criterii de referință pentru spațiul de 
libertate, securitate și justiție și că acestea ar trebui asigurate în conformitate cu articolul 
17 alineatul (1) din TUE; propune ca programarea multianuală să fie convenită de către 
cele trei instituții în conformitate cu această dispoziție din TUE; se așteaptă ca Comisia să 
ia măsurile necesare în acest sens și să prezinte o propunere pe această bază;

56. solicită ca orice programare viitoare să fie pregătită în spiritul Tratatului de la Lisabona, în 
cadrul unui exercițiu comun al Parlamentului European, Consiliului și Comisiei; ia act de 
concluziile Consiliului European din 27-28 iunie anul curent, potrivit cărora Consiliul 
European „va purta o discuție în cadrul reuniunii sale din iunie 2014, pentru a defini 
orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în spațiul de libertate, 
securitate și justiție (în conformitate cu articolul 68 din TFUE)”, consideră calendarul 
preconizat ca fiind nepotrivit;

57. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


