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Ref.: Avizul motivat al Congresului Deputaților din Spania și al Senatului Spaniei 
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de 
aplicare a legii (EUROPOL) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 
2005/681/JAI
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa Președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă, în scop informativ, un aviz motivat din partea Congresului 
Deputaților din Spania referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZ MOTIVAT NR. 4/2013 AL COMISIEI MIXTE PENTRU UNIUNEA 
EUROPEANĂ DIN 18 IUNIE 2013 REFERITOR LA ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI 
SUBSIDIARITĂȚII ÎN PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI PRIVIND AGENȚIA UNIUNII EUROPENE 
PENTRU COOPERARE ȘI FORMARE ÎN MATERIE DE APLICARE A LEGII 
(EUROPOL) ȘI DE ABROGARE A DECIZIILOR 2009/371/JAI ȘI 2005/681/JAI 

[COM(2013) 173 FINAL] [2013/0091(COD)] [SWD(2013) 98 FINAL] [SWD(2013) 99 
FINAL] [SWD(2013) 100 FINAL]

CONTEXT

A. Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la 
Tratatul de la Lisabona în 2007, în vigoare de la 1 decembrie 2009, a stabilit un mecanism de 
control exercitat de parlamentele naționale referitor la respectarea principiului subsidiarității 
de către inițiativele legislative europene. Acest protocol a fost pus în aplicare în Spania prin 
Legea nr. 24/2009 din 22 decembrie de modificare a Legii nr. 8/1994 din 19 mai. În special, 
noile articole 3 litera (j), 5 și 6 din Legea nr. 8/1994 constituie temeiul juridic al acestui aviz 
motivat.

B. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția 
Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (EUROPOL) și de 
abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, a fost aprobată de către Comisia Europeană și transmisă 
parlamentelor naționale, care au la dispoziție un termen de opt săptămâni pentru a verifica 
respectarea subsidiarității în această inițiativa, termen care se încheie la 25 iunie 2013.

C. La 7 mai 2013, Biroul și președinții Comisiei mixte pentru Uniunea Europeană au 
convenit examinarea inițiativei legislative europene indicate, desemnându-l pe senatorul Juan 
Ramón Represa Fernández raportor pe acest subiect și solicitând guvernului raportul prevăzut 
la articolul 3 litera (j) din Legea nr. 8/1994.

D. S-a primit raportul din partea guvernului. Acesta semnalează că textul regulamentului, în 
formularea sa actuală, nu respectă pe deplin principiul subsidiarității, prevăzând preluarea 
agenției CEPOL de către EUROPOL. Mai exact, se afirmă că această preluare ar putea 
însemna existența unor reglementări europene privind anumite aspecte ale formării forțelor de 
poliție din statele membre a căror oportunitate este departe de a fi demonstrată. În privința 
principiului proporționalității, se arată că, după o primă lectură a propunerii Comisiei, s-ar 
putea considera că aceasta depășește dispozițiile strict necesare pentru a garanta funcția 
Europol de sprijin, consolidare și instrument de cooperare în relația cu forțele de poliție din 
statele membre. De asemenea, s-a primit un raport din partea Parlamentului Basc în care se 
afirmă că inițiativa respectă principiul subsidiarității.

E. În cadrul reuniunii care a avut loc la 18 iunie 2013, Comisia mixtă pentru Uniunea 
Europeană a aprobat prezentul aviz.
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AVIZ MOTIVAT

1. Articolul 5 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că exercitarea 
competențelor Uniunii este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității. În 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din același tratat„în temeiul principiului 
subsidiarității, [...] Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii
preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici 
la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii.”

2. Propunerea legislativă examinată se întemeiază pe articolul 88 și articolul 87 alineatul (2) 
litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

„Articolul 88

(1) Europol are misiunea de a susține și consolida acțiunea autorităților polițienești și a 
altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum și cooperarea acestora pentru 
prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state 
membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun 
care face obiectul unei politici a Uniunii.

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, stabilește structura, funcționarea, domeniul de acțiune și 
atribuțiile Europol. Aceste atribuții pot include:

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor, precum și schimbul de 
informații transmise în special de autoritățile statelor membre sau de țări ori autorități 
terțe;

(b) coordonarea, organizarea și realizarea de acțiuni de cercetare și operative, desfășurate 
împreună cu autoritățile competente ale statelor membre sau în cadrul unor echipe 
comune de cercetare și, după caz, în colaborare cu Eurojust.

Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, procedura de control al activităților Europol de 
către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate.

(3) Orice acțiune cu caracter operativ a Europol trebuie desfășurată în cooperare cu 
autoritățile statului sau ale statelor membre al căror teritoriu este implicat și cu acordul 
acestora. Aplicarea măsurilor coercitive este în sarcina exclusivă a autorităților naționale 
competente.”

„Articolul 87

(2)(b) sprijinirea formării profesionale a personalului, precum și cooperarea privind 
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schimbul de personal, echipamentele și cercetarea criminalistică;”

3. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția 
Europol, vizează crearea cadrului juridic pentru fuzionarea Oficiului European de Poliție 
(Europol) și a Colegiului European de Poliție (CEPOL) într-o singură agenție care ar menține 
denumirea Europol, în calitate de Agenție a Uniunii Europene pentru cooperare și formare în 
materie de aplicare a legii.

Prezenta propunere de regulament abrogă Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) și Decizia 2005/681/JAI a 
Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL).

Obiectivele propunerii examinate sunt:

a) alinierea Europol la cerințele Tratatului de la Lisabona prin stabilirea cadrului legislativ 
al Europol în regulament și prin introducerea unui mecanism de control al activităților 
acestuia de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale;

b) îndeplinirea obiectivelor Programului de la Stockholm prin transformarea Europol într-un 
„centru pentru schimbul de informații dintre autoritățile care asigură respectarea aplicării 
legii din statele membre” și instituirea de programe europene de formare și de schimb 
pentru întregul personal cu competențe în materie de aplicare a legii la nivel național și la 
nivelul Uniunii Europene;

c) atribuirea de noi responsabilități Europol, astfel încât acesta să poată furniza un sprijin 
mai amplu autorităților de aplicare a legii din statele membre. Aceasta include preluarea 
de către Europol a actualelor sarcini ale CEPOL în domeniul formării personalului 
responsabil cu aplicarea legii în UE și dezvoltarea unui program de formare în materie de 
aplicare a legii;

d) asigurarea unui regim solid de protecție a datelor personale pentru Europol;

e) îmbunătățirea guvernanței Europol, prin creșterea eficienței și alinierea acestuia la 
principiile stabilite în Abordarea comună privind agențiile descentralizate ale Uniunii 
Europene.

4. Oficiului European de Poliție (Europol) este agenția Uniunii Europene în domeniul 
cooperării polițienești, înființată prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului, a cărei atribuție este 
sprijinirea acțiunilor serviciilor naționale de aplicare a legii și cooperarea reciprocă cu acestea 
în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului.

Articolul 88 din TFUE prevede că Europol trebuie să funcționeze în baza unui regulament 
adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară, care să cuprindă proceduri care 
permit controlul activităților Europol din partea Parlamentului European și a parlamentelor 
naționale.

De asemenea, Colegiului European de Poliție (CEPOL) a fost înființat ca agenție a Uniunii 
Europene în 2005 prin Decizia 2005/681/JAI a Consiliului și se ocupă de activitățile legate de 
cooperarea în domeniul formării funcționarilor din forțele de poliție. Obiectivul CEPOL este 
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consolidarea legăturilor dintre forțele de poliție din statele membre prin organizarea de 
activități de formare cu o dimensiune polițienească europeană.

Programul de la Stockholm solicită transformarea Europol într-un centru de schimb de 
informații polițienești între agențiile de punere în aplicare a legii în Uniunea Europeană și 
într-o platformă de servicii pentru forțele de poliție, indicând necesitatea activării proiectelor 
de formare a forțelor de poliție europene și a schimburilor de programe de formare pentru 
profesioniștii din domeniul securității atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene, 
asigurând, în acest sens, un rol esențial CEPOL.

Comisia propune, așa cum s-a mai spus, integrarea Europol și a CEPOL într-o nouă agenție 
(Europol, cu sediul în actualul cartier general al acestei agenții de la Haga), vizând, astfel, 
reducerea cheltuielilor și crearea unor importante sinergii între activitatea operațională și cea 
de formare.

Așa cum se afirmă în expunerea de motive a propunerii de regulament în acest domeniu, 
propunerea este conformă cu cerințele Tratatului de la Lisabona, cu așteptările Programului de 
la Stockholm, cu prioritățile prevăzute în Strategia de securitate internă în acțiune și în 
Abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE.

5. UE a observat că în ultimul deceniu s-a înregistrat o creștere a criminalității organizate și 
grave, în afara creșterii diversificării formelor infracționale.

În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din noiembrie 2010 privind 
Strategia de securitate internă a UE în acțiune, care stabilește cinci măsuri pentru o Europă 
mai sigură, se afirmă că este esențial ca, în general, viața oricărui cetățean să se desfășoare în 
condiții de normalitate și într-o relativă siguranță. În același timp, este adevărat că societatea 
se confruntă cu amenințări grave la adresa securității care sunt în creștere atât în ceea ce 
privește frecvența, cât și modul de executare. Multe dintre marile provocări în materie de 
securitate sunt transfrontaliere și afectează diferite sectoare ale societății. Cetățenii sunt 
preocupați de faptul că un stat membru nu poate reacționa singur la aceste amenințări și de 
aceea ar fi de dorit ca Uniunea Europeană să-și consolideze acțiunea de combatere a 
infracționalității organizate și a terorismului. Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu propune maniera de lucru comună pentru ameliorarea eficienței în 
domeniul combaterii și prevenirii formelor grave de infracționalitate și criminalitate 
organizată, a terorismului, a criminalității informatice, precum și pentru îmbunătățirea 
gestionării frontierelor noastre externe și creșterea rezistenței la dezastre naturale sau 
provocate de om.

Potrivit Europol „criminalitatea gravă și organizată constituie un fenomen din ce în ce mai 
dinamic și complex și rămâne o amenințare semnificativă la adresa securității și prosperității 
UE”. Studiul elaborat de Europol subliniază și faptul că efectele globalizării în societate și în 
întreprinderi au facilitat apariția unor noi și importante variații ale activităților infracționale, 
prin care rețelele criminale profită de lacunele legislative, internet și alte condiții legate de 
criza economică pentru a genera profituri ilicite cu riscuri reduse. Criminalitatea gravă 
cauzează prejudicii importante victimelor, produce pagube economice la scară largă și 
subminează sentimentul de securitate, fără de care cetățenii nu își pot exercita în mod efectiv 
libertatea și drepturile individuale. Infracțiunile de trafic de persoane, de droguri și de arme de 
foc, infracțiunile financiare, cum ar fi corupția, frauda și spălarea de bani, deversările ilegale 
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de reziduuri în Europa și în afara ei, precum și criminalitatea informatică nu numai că 
reprezintă o amenințare la adresa siguranței personale și economice a celor care trăiesc în 
Europa, ci generează și ample profituri ilegale, care consolidează puterea rețelelor 
infracționale și privează autoritățile publice de veniturile atât de necesare. Terorismul rămâne 
o amenințare majoră la adresa securității UE, societățile europene fiind în continuare 
vulnerabile la atacuri teroriste. Criminalitatea reprezintă una dintre primele cinci preocupări 
majore ale cetățenilor UE; de aceea, este necesar să ne putem baza pe agenții ale UE care să 
susțină în mod eficace și eficient cooperarea, schimbul de informații și formarea în materie de 
aplicare a legii.

6.  Din punctul de vedere ale Spaniei și având în vedere raportul primit de la guvernul 
Spaniei, în general, propunerea este pozitivă și o salută în sensul în care îndeplinește mandatul 
stabilit în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care prevede reglementarea Europol 
printr-un regulament și care trebuie, în plus, să garanteze controlul parlamentar asupra 
activităților și responsabilităților Europol, în conformitate cu dispozițiile articolului 88 din 
TFUE citat mai sus.

Totuși ar trebui oferit un nou impuls pentru dezvoltarea deplină a actualelor competențe ale 
Europol, care nu sunt realizate în mod pe deplin satisfăcător, iar înaintea extinderii atribuțiilor 
sau a competențelor sale ar trebui ameliorat randamentul celor actuale. În privința 
recunoașterii necesității intensificării și ameliorării colaborării statelor membre cu Europol, 
prin furnizarea mai multor informații de calitate, relevante din punct de vedere polițienesc, nu 
pare necesară întărirea obligațiilor statelor membre prin mecanisme de sancționare sau alte 
mecanisme similare, ci mai degrabă trebuie stimulate îmbunătățirile necesare și garantată 
preeminența statelor membre în guvernanța agenției.

În privința fuziunii Europol și CEPOL, prevăzută, în principiu, ca o preluare a CEPOL de 
către Europol, Spania, ca și majoritatea statelor membre, nu înțelege care sunt avantajele 
acestei fuziuni și, în plus, se poate spune că activitățile de formare a forțelor de poliție ar fi 
afectate de un previzibil transfer de resurse de la activitatea de formare către activitatea 
operațională.

7.  Așa cum se menționează în punctul anterior, s-a primit un raport din partea guvernului 
Spaniei, care afirmă că propunerea examinată nu respectă pe deplin principiul subsidiarității, 
prevăzând preluarea agenției CEPOL de către EUROPOL. Mai exact, această preluare ar 
putea însemna existența unor reglementări europene privind anumite aspecte ale formării 
forțelor de poliție din statele membre a căror oportunitate este departe de a fi demonstrată.

În privința principiului proporționalității, trebuie semnalat faptul că, având în vedere 
dispozițiile articolului 88 din TFUE, reproduse la punctul 2 din acest aviz motivat, care 
stabilește funcțiile Europol, s-ar putea considera că propunerea Comisiei depășește dispozițiile 
strict necesare pentru a garanta funcția Europol de sprijin, consolidare și instrument de 
cooperare în relația cu forțele de poliție din statele membre.

În acest sens, ar trebui examinate mai multe aspecte:

a) preluarea prevăzută a CEPOL de către EUROPOL, un aspect care nu este prevăzut de 
articolul 88 din TFUE;



CM\941224RO.doc 7/7 PE514.701v01-00

RO

b) stabilirea unor obligații întărite ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de 
informații cu agenția sau obligația de a începe cercetări sugerate de Europol, obligație 
care ar pune în pericol partea esențială a relațiilor dintre forțele de poliție ale statelor 
membre și Europol, și anume încrederea reciprocă câștigată prin ani și ani de activitate și 
ar inunda Europol cu informații cu valoare scăzută, care ar mări volumul de lucru și ar 
periclita eficacitatea sa actuală;

c) pierderea importanței specifice a statelor membre în organele și mecanismele de 
gestionare a noii agenții;

d) schimbul de informații dintre agenții și cu părți terțe, fapt ce ar afecta încrederea actuală 
dintre forțele de poliție ale statelor membre și Europol.

În cele din urmă, ar trebui semnalat că statele membre sunt preocupate de faptul că nivelul 
excesiv de ambiție al Comisiei în propunerea sa legislativă ar urmări crearea unei agenții 
europene, Europol, care ar avea un veritabil rol operațional și ar fi un actor suplimentar în 
securitatea europeană, ținând cont că singurii actori operaționali sunt - și trebuie să rămână și 
în viitor -, forțele de poliție ale statelor membre.

CONCLUZIE

Din motivele expuse anterior, Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană consideră că 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția 
Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii 
(EUROPOL) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI nu este în 
conformitate cu principiul subsidiarității stabilit în Tratatul privind Uniunea 
Europeană aflat în vigoare.

Acest aviz motivat va fi trimis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei 
Europene, în cadrul dialogului politic dintre parlamentele naționale și instituțiile 
Uniunii Europene.


