
AM\891612RO.doc PE480.869v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2010/0817(COD)

10.2.2012

AMENDAMENTELE
55 - 199

Proiect de raport
Nuno Melo
(PE478.493v02-00)

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 
ordinul european de anchetă în materie penală

Proiect de directivă
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))



PE480.869v01-00 2/81 AM\891612RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\891612RO.doc 3/81 PE480.869v01-00

RO

Amendamentul 55
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Considerentul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit 
obiectivul de a menține și de a dezvolta un 
spațiu de libertate, securitate și justiție.

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit 
obiectivul de a menține și de a dezvolta un 
spațiu de libertate, securitate și justiție, 
respectând Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
principiile constituționale ale fiecărui stat 
membru.

Or. it

Amendamentul 56
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) Convenția europeană a drepturilor 
omului (CEDO) și jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului  au 
contribuit substanțial la definirea și la 
ridicarea standardelor privind drepturile 
omului inclusiv dreptul la un proces 
echitabil în Europa. Tratatele și carta 
atribuie un rol special mecanismului 
convenției, consacrat la articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
vizând aderarea UE la convenție și 
stabilind că drepturile fundamentale 
stipulate în convenție sunt principii 
generale ale dreptului Uniunii, în 
conformitate cu articolul 52 din cartă, 
ceea ce garantează o interpretare 
armonioasă a acestor drepturi din 
perspectiva cartei și a convenției.
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Or. en

Amendamentul 57
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 82 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, cooperarea judiciară în 
materie penală în cadrul Uniunii se bazează 
pe principiul recunoașterii reciproce a 
hotărârilor și a deciziilor judiciare, la care 
se face trimitere, începând cu Consiliul 
European de la Tampere din 15-
16 octombrie 1999, ca la piatra de temelie 
a cooperării judiciare în materie penală în 
cadrul Uniunii.

(2) În conformitate cu articolul 82 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, cooperarea judiciară în 
materie penală în cadrul Uniunii se bazează 
pe principiul recunoașterii reciproce a 
hotărârilor și a deciziilor judiciare, la care 
se face trimitere, începând cu Consiliul 
European de la Tampere din 15-
16 octombrie 1999, ca la piatra de temelie 
a cooperării judiciare în materie penală în 
cadrul Uniunii. Fără a pune în discuție 
efectele pozitive și rolul său central, 
recunoașterea reciprocă urmează să se 
aplice în domenii juridice nearmonizate, 
care aparțin unor tradiții juridice diferite 
și dispun de sisteme diferite de procedură 
penală, ceea ce ar putea genera anomalii 
juridice în detrimentul drepturilor
suspecților, așa cum a demonstrat 
experiența acumulată în utilizarea 
mandatului european de arestare. Trebuie 
luate măsuri care să permită instanțelor 
naționale să intervină în mod substanțial 
în cazul în care apar astfel de anomalii. 
În plus, orice aplicare a conceptului de 
recunoaștere reciprocă trebuie să 
garanteze și drepturile fundamentale 
consacrate în cartă și în Convenția 
europeană a drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 58
Rosario Crocetta
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Proiect de directivă
Considerentul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 82 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, cooperarea judiciară în 
materie penală în cadrul Uniunii se bazează 
pe principiul recunoașterii reciproce a 
hotărârilor și a deciziilor judiciare, la care 
se face trimitere, începând cu Consiliul 
European de la Tampere din 15-16 
octombrie 1999, ca la piatra de temelie a 
cooperării judiciare în materie penală în 
cadrul Uniunii.

(2) În conformitate cu articolul 82 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, cooperarea judiciară în 
materie penală în cadrul Uniunii se bazează 
pe principiul recunoașterii reciproce a 
hotărârilor și a deciziilor judiciare, la care 
se face trimitere, începând cu Consiliul 
European de la Tampere din 15-16 
octombrie 1999, ca la piatra de temelie a 
cooperării judiciare în materie penală în 
cadrul Uniunii, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu principiile constituționale 
ale statelor membre care participă la 
ordinul european de anchetă.

Or. it

Amendamentul 59
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Refuzarea ordinului european de 
anchetă de către statul executor nu poate 
fi invocată pe baza diferențelor existente 
între propria legislație ordinară și aceea a 
statului care emite ordinul, decât în cazul 
în care ordinul european de anchetă 
contravine Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
principiilor constituționale ale statului de 
executare.

Or. it
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Amendamentul 60
Kinga Göncz

Proiect de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Cooperarea judiciară se bazează pe 
încrederea reciprocă în sistemele 
judiciare, ceea ce presupune în mod 
necesar existența  unui sistem judiciar 
funcțional, independent, imparțial și 
nesupus ingerințelor politice,în toate 
statele membre .

Or. en

Amendamentul 61
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Există diferențe substanțiale între 
statele membre în domeniul constituțional 
și în cel juridic, în special în ceea ce 
privește rolul procurorilor și 
admisibilitatea probelor pe care OEA 
trebuie să le ia în considerare în mod 
obligatoriu. Prin urmare, OEA nu poate 
evita aceste diferențe, impunând mai 
puțin decât ceea ce este necesar în statul 
membru de executare, iar faptul că 
normele constituționale fundamentale din 
statele membre implicate pot fi încălcate 
trebuie să constituie un motiv suplimentar 
pentru refuz.

Or. en
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Amendamentul 62
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 12

Textul inițiativei Amendamentul

(12) Pentru a asigura eficacitatea 
cooperării judiciare în materie penală, 
posibilitatea refuzului de a recunoaște sau 
de a executa ordinul european de 
anchetă, precum și motivele pentru 
amânarea executării acestuia ar trebui 
limitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Anna Hedh

Proiect de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(12a) Ar trebui să fie posibil să se refuze 
un OEA, în cazul în care recunoașterea 
sau executarea acestuia în statul de 
executare ar presupune încălcarea unei 
imunități sau a unui privilegiu în statul în 
cauză. Nu există o definiție comună a 
aceea ce constituie o imunitate sau un 
privilegiu în Uniunea Europeană și, prin 
urmare, definiția exactă a acestor termeni
este prevăzută de dreptul intern, care 
poate include măsuri de protecție 
aplicabile profesiilor din domeniile 
medical și juridic, însă acestea nu ar 
trebui interpretate într-un mod care ar fi 
incompatibil cu obligația de eliminare a 
anumitor temeiuri pentru refuz, prevăzută 
la articolul 7 din Protocolul din 2001 la 
Convenția cu privire la asistența reciprocă 
în materie penală între statele membre ale 
Uniunii Europene. Aici se pot încadra, de 
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asemenea, chiar dacă nu sunt neapărat 
considerate privilegii sau imunități, 
normele privind libertatea presei și 
libertatea de expresie în alte mijloace 
media.

Or. en

Amendamentul 64
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(13a) Datele cu caracter personal 
prelucrate în contextul punerii în aplicare 
a prezentei directive vor fi protejate în 
conformitate cu instrumentele relevante, 
inclusiv cu principiile prevăzute de 
Convenția Consiliului Europei din 
28 ianuarie 1981 pentru protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal, 
precum și prin protecția suplimentară 
asigurată de prezenta directivă în temeiul 
articolului 23 din Convenția cu privire la 
asistența judiciară reciprocă în materie 
penală între statele membre ale Uniunii 
Europene, adoptată la 29 mai 2000.

Or. en

Amendamentul 65
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(13a) Căile de atac disponibile împotriva 
unui ordin european de anchetă ar trebui 
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să fie cel puțin echivalente cu cele 
existente împotriva respectivei măsuri de 
anchetă în cauzele interne. În 
conformitate cu legislația lor națională, 
statele membre ar trebui să asigure 
aplicabilitatea acestor căi de atac și 
trebuie să informeze prompt părțile 
interesate cu privire la posibilitățile și 
metodele de a recurge la căi de atac. În 
cazurile în care obiecțiile împotriva unui 
ordin european de anchetă sunt înaintate 
de către partea interesată în statul  de 
executare, acesta va examina existența 
unor motive pentru necunoașterea OEA 
(de exemplu lipsa de proporționalitate sau 
încălcarea drepturilor omului) , este 
recomandabil ca aceste informații să fie 
transmise către autoritatea emitentă și ca 
partea interesată să fie informată în 
consecință. Trebuie asigurat dreptul la 
informare și accesul la instanță pentru cei 
afectați de ordinul european de anchetă. 
Dreptul la apărare face parte din dreptul 
la un proces echitabil (articolele 47 și 48 
din cartă) pe parcursul întregii proceduri.

Or. en

Amendamentul 66
Anna Hedh

Proiect de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(13a) Căile de atac disponibile împotriva 
unui ordin european de anchetă ar trebui 
să fie cel puțin echivalente cu cele 
existente împotriva respectivei măsuri de 
anchetă în cauzele interne. În 
conformitate cu legislația lor națională, 
statele membre ar trebui să asigure 
aplicabilitatea acestor căi de atac și 
trebuie să informeze prompt părțile 
interesate cu privire la posibilitățile și la 



PE480.869v01-00 10/81 AM\891612RO.doc

RO

metodele de a recurge la căi de atac. În 
cazurile în care obiecțiile împotriva unui 
ordin european de anchetă sunt înaintate 
de către partea interesată în statul 
executare cu privire la motive de fond 
suplimentare ale emiterii ordinului 
european de anchetă, este recomandabil 
ca aceste informații să fie transmise către 
autoritatea emitentă și ca partea 
interesată să fie informată în consecință. 
Trebuie asigurat dreptul la informare și 
accesul la instanță pentru cei afectați de 
ordinul european de anchetă. Dreptul la 
apărare face parte din dreptul la un 
proces echitabil (articolele 47 și 48 din 
cartă) pe parcursul întregii proceduri.

Or. en

Amendamentul 67
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(13a) Pentru a permite executarea 
ordinelor europene de anchetă în țările 
care nu dispun de fonduri și resurse 
substanțiale pentru anchete, în cazul în 
care acestea sunt insuficiente, cheltuielile 
pentru executarea ordinului european de 
anchetă, suportate de obicei de către 
statul de executare, pot fi asumate direct 
de statul care emite ordinul european de 
anchetă. Statele membre pot încheia și 
acorduri, generale sau specifice, prin 
intermediul cărora să compenseze 
costurile suportate, prin conturi de 
compensare.

Or. it
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Amendamentul 68
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 14

Textul inițiativei Amendamentul

(14) Ordinul european de anchetă prevede 
un regim unic pentru obținerea probelor. 
Totuși, sunt necesare norme suplimentare 
pentru unele tipuri de măsuri de anchetă 
care ar trebui incluse în ordinul european 
de anchetă, precum transferul temporar de 
persoane aflate în custodie, audieri prin 
teleconferință sau videoconferință, 
obținerea de informații referitoare la 
conturile bancare sau la tranzacțiile 
bancare sau livrări supravegheate. 
Măsurile de anchetă care implică 
strângerea probelor în timp real în mod 
continuu și într-o anumită perioadă de timp 
sunt incluse în ordinul european de 
anchetă, dar ar trebui acordată flexibilitate 
autorității executante pentru aceste măsuri, 
date fiind diferențele existente în 
legislațiile naționale ale statelor membre.

(14) Ordinul european de anchetă prevede 
un regim unic pentru obținerea probelor. 
Totuși, sunt necesare norme suplimentare 
pentru unele tipuri de măsuri de anchetă 
care ar trebui incluse în ordinul european 
de anchetă, precum transferul temporar de 
persoane aflate în custodie, audieri prin 
teleconferință sau videoconferință, 
obținerea de informații referitoare la 
conturile bancare sau la tranzacțiile 
bancare. Măsurile de anchetă care implică 
strângerea probelor în timp real în mod 
continuu și într-o anumită perioadă de timp 
sunt incluse în ordinul european de 
anchetă, dar ar trebui acordată flexibilitate 
autorității executante pentru aceste măsuri, 
date fiind diferențele existente în 
legislațiile naționale ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 69
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(14a) Prezenta directivă stabilește 
normele privind aplicarea unei măsuri de 
anchetă în toate etapele urmăririi penale, 
inclusiv în faza de proces, dacă este 
nevoie cu participarea persoanei în 
vederea colectării de probe. De exemplu, 
este posibilă emiterea unui ordin 
european de anchetă pentru transferul 
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temporar al persoanei către statul emitent 
sau pentru efectuarea unei audieri prin 
videoconferință. Cu toate acestea, în cazul 
în care persoana urmează să fie 
transferată într-un alt stat membru în 
scopul urmăririi penale, ceea ce include 
aducerea acelei persoane în instanță în 
scopul unui proces, se emite un mandat 
european de arestare (MEA) în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 70
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 14b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(14b) În vederea utilizării proporționate a 
mandatelor europene de arestare în 
scopul urmăririi, autoritățile judiciare ar 
trebui să analizeze dacă emiterea unui 
OEA pentru audierea prin 
videoconferință a unei persoane 
suspectate sau acuzate ar putea constitui 
o alternativă eficientă.

Or. en

Amendamentul 71
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 14c (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(14c) Emiterea unui OEA este posibilă 
pentru obținerea unor informații 
probatoare privind conturile, indiferent de 
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felul acestora, deținute de către persoana 
care face obiectul unei proceduri penale 
într-o bancă sau într-o instituție 
financiară nebancară. Această posibilitate 
trebuie să fie înțeleasă în sens larg ca 
referindu-se nu doar la persoanele 
suspectate sau acuzate, ci și la orice alte 
persoane în legătură cu care aceste 
informații sunt considerate necesare în 
cadrul procedurilor penale de către 
autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 72
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 14d (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(14d) În cazul în care în prezenta 
directivă se face trimitere la instituțiile 
financiare, acest termen trebuie înțeles în 
conformitate cu definițiile specifice 
prevăzute la articolul 3 din 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
26 octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului1.
_______________
1JO L 309, 25.11.2005, p.15.

Or. en

Amendamentul 73
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 14e (nou)
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Textul inițiativei Amendamentul

(14e) Atunci când se emite un OEA 
pentru a obține «detaliile» unui anumit 
cont, termenul „detalii” se referă cel puțin 
la numele și adresa titularului de cont, 
detalii privind împuternicirile emise 
asupra contului și orice alte detalii sau 
documente furnizate de titularul de cont 
la deschiderea contului și care se află 
încă în posesia băncii.

Or. en

Amendamentul 74
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 14f (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(14f) Dat fiind domeniul său de aplicare, 
prezenta directivă se referă la măsuri 
provizorii doar în vederea colectării de 
probe. În această privință, ar trebui 
subliniat faptul că orice element, inclusiv 
activele financiare, poate face obiectul a 
diferite măsuri provizorii în cadrul 
procedurilor penale, nu numai în vederea 
colectării de probe, ci și în vederea 
confiscării. Este important de recunoscut 
faptul că distincția existentă între cele 
două obiective ale măsurilor provizorii nu 
este întotdeauna evidentă și că obiectivul 
măsurilor provizorii se poate schimba pe 
parcursul procedurilor. Din acest motiv, 
este esențial ca activitatea viitoare să 
mențină o corelație bine stabilită între 
diferitele instrumente aplicabile în acest 
domeniu. În plus, din același motiv, 
responsabilitatea evaluării utilizării 
elementului drept probă și, prin urmare, 
drept obiect al unui OEA ar trebui să îi 
revină autorității emitente.



AM\891612RO.doc 15/81 PE480.869v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 75
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(17a) Datele cu caracter personal 
prelucrate în contextul punerii în aplicare 
a prezentei directive ar trebui să fie 
protejate în conformitate cu dispozițiile 
stabilite în Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind 
protecția datelor cu caracter personal 
prelucrate în cadrul cooperării polițienești 
și judiciare în materie penală1. Probele 
colectate în temeiul OEA nu pot fi 
utilizate în alte scopuri decât prevenirea, 
anchetarea, depistarea sau urmărirea 
infracțiunilor sau aplicarea sancțiunilor 
penale și exercitarea dreptului la apărare.
_______________
1JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Amendamentul 76
Kinga Göncz

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu are ca efect 
modificarea obligației de respectare a 
drepturilor fundamentale și a principiilor 
juridice fundamentale, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 6 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, și nu aduce 
atingere obligațiilor care revin autorităților 

(3) Prezenta directivă nu are ca efect 
modificarea obligației de respectare a 
drepturilor fundamentale și a principiilor 
juridice fundamentale, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 6 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, precum și a 
dreptului la apărare – inclusiv accesul la 
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judiciare în această privință. De asemenea, 
prezenta directivă nu are efectul de a 
solicita statelor membre să adopte măsuri 
care să contravină normelor constituționale 
referitoare la libertatea de asociere, 
libertatea presei și libertatea de exprimare 
în alte mijloace de informare în masă.

un avocat în toate etapele procedurii –, la 
căi de atac eficiente și la un proces 
echitabil într-o instanță independentă și 
imparțială, după cum este prevăzut la 
articolele 47 și 48 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Nu 
aduce atingere obligațiilor care revin 
autorităților judiciare în această privință. 
De asemenea, prezenta directivă nu are 
efectul de a solicita statelor membre să 
adopte măsuri care să contravină normelor 
constituționale referitoare la libertatea de 
asociere, libertatea presei și libertatea de 
exprimare în alte mijloace de informare în 
masă.

Or. en

Amendamentul 77
Kinga Göncz

Proiect de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul inițiativei Amendamentul

(i) un judecător, o instanță judecătorească, 
un judecător de instrucție sau un procuror 
competent pentru cauza vizată; sau

(i) un judecător, o instanță judecătorească, 
un judecător de instrucție sau un procuror 
competent pentru cauza vizată, care 
acționează în totală independență și 
imparțialitate; sau

Or. en

Amendamentul 78
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul inițiativei Amendamentul

(i) un judecător, o instanță judecătorească, 
un judecător de instrucție sau un procuror 

(i) un judecător, o instanță judecătorească, 
un judecător de instrucție sau un procuror 
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competent pentru cauza vizată; sau competent pentru cauza vizată sau orice 
altă autoritate judiciară definită de către 
statul emitent, și care acționează, în cazul 
respectiv, în calitate de autoritate care 
conduce ancheta penală, sau care emite 
un ordin european de anchetă la cererea 
reprezentantului părții acuzate pentru a 
asigura proceduri de investigație în 
folosul apărării, având competența de a
dispune strângerea de probe în cauza 
vizată, în conformitate cu legislația 
națională;

Or. nl

Amendamentul 79
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul inițiativei Amendamentul

(ii) orice altă autoritate judiciară, astfel 
cum este definită de către statul emitent, 
care acționează, în cazul respectiv, în
calitate de autoritate care conduce 
ancheta penală și care este competentă să 
dispună strângerea de probe în 
conformitate cu legislația națională;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 80
Anna Hedh

Proiect de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul inițiativei Amendamentul

(ii) orice altă autoritate judiciară, astfel 
cum este definită de către statul emitent, 
care acționează, în cazul respectiv, în 

(ii) orice altă autoritate competentă, astfel
cum este definită de către statul emitent, 
care acționează, în cazul respectiv, în 
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calitate de autoritate care conduce ancheta 
penală și care este competentă să dispună 
strângerea de probe în conformitate cu 
legislația națională;

calitate de autoritate care conduce ancheta 
penală și care este competentă să dispună 
strângerea de probe în conformitate cu 
legislația națională;

Or. en

Amendamentul 81
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a - punctul ii

Textul inițiativei Amendamentul

(ii) orice altă autoritate judiciară, astfel 
cum este definită de către statul emitent, 
care acționează, în cazul respectiv, în 
calitate de autoritate care conduce ancheta 
penală și care este competentă să dispună 
strângerea de probe în conformitate cu 
legislația națională;

(ii) orice altă autoritate competentă, astfel 
cum este definită de către statul emitent, 
care acționează, în cazul respectiv, în 
calitate de autoritate care conduce ancheta 
penală și care este competentă să dispună 
strângerea de probe în conformitate cu 
legislația națională;

Or. it

Amendamentul 82
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) „autoritate executantă” înseamnă o 
autoritate care are competența de a 
recunoaște sau de a executa un ordin 
european de deschidere a unei investigații 
(EIO) în conformitate cu prezenta 
directivă. Autoritatea executantă este 
autoritatea care are competența de a 
dispune măsura de anchetă menționată în 
ordinul european de anchetă într-un caz 
național similar.

(b) „autoritate executantă” înseamnă o 
autoritate care are competența de a 
recunoaște și de asigura executarea unui
ordin european de anchetă (OEA) în 
conformitate cu prezenta directivă.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că autoritatea executantă este cea care recunoaște mandatul 
european de anchetă, însă nu și cea care aplică măsura, adică nu cea care o execută.

Amendamentul 83
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) interceptarea și transmiterea imediată 
a telecomunicațiilor menționate la 
articolul 18 alineatul (1) litera (a) din 
Convenție; precum și

eliminat

Or. it

Amendamentul 84
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) interceptarea și transmiterea imediată
a telecomunicațiilor menționate la
articolul 18 alineatul (1) litera (a) din 
Convenție;

(b) interceptarea telecomunicațiilor 
menționate în titlul III din convenție;

Or. en

Amendamentul 85
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
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Textul inițiativei Amendamentul

(c) interceptarea de telecomunicații 
menționate la articolul 18 alineatul (1) 
litera (b) din Convenție în măsura în care 
privesc situații menționate la articolul 18 
alineatul (2) literele (a) și (c) din și la 
articolul 20 din Convenție.

eliminat

Or. it

Amendamentul 86
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul inițiativei Amendamentul

(c) interceptarea de telecomunicații
menționate la articolul 18 alineatul (1) 
litera (b) din Convenție în măsura în care 
privesc situații menționate la articolul 18 
alineatul (2) literele (a) și (c) și la 
articolul 20 din Convenție.

(c) anchetele sub acoperire menționate la 
articolul 14 din convenție;

Or. en

Amendamentul 87
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ca) livrările supravegheate prevăzute la 
articolul 12 din Convenția privind
asistența judiciară reciprocă în materie 
penală între statele membre ale Uniunii 
Europene.

Or. en
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Justificare

Domeniul actual de aplicare a OEA este foarte larg, acoperind toate tipurile de măsuri de 
anchetă, oricât de invazive sau delicate ar fi acestea. În opinia noastră, interceptarea, 
livrările supravegheate și anchetele sub acoperire nu sunt compatibile cu domeniul de 
aplicare și propunem eliminarea acestora. Interceptarea este în afara domeniului de aplicare 
în textul original al Consiliului și le ștergem și pe celelalte două.

Amendamentul 88
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ca) livrările supravegheate menționate la 
articolul 12 din Convenția privind
asistența judiciară reciprocă în materie 
penală între statele membre ale Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 89
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(cb) anchetele sub acoperire prevăzute la 
articolul 14 din Convenția cu privire la 
asistența judiciară reciprocă în materie 
penală între statele membre ale Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Domeniul actual de aplicare a OEA este foarte larg, acoperind toate tipurile de măsuri de 
anchetă, oricât de invazive sau delicate ar fi acestea. În opinia noastră, interceptarea, 
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livrările supravegheate și anchetele sub acoperire nu sunt compatibile cu domeniul de 
aplicare și propunem eliminarea acestora. Interceptarea este în afara domeniului de aplicare 
în textul original al Consiliului și le ștergem și pe celelalte două.

Amendamentul 90
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul inițiativei Amendamentul

Ordinul european de anchetă poate fi emis: Ordinul european de anchetă poate fi emis 
în legătură cu o procedură penală deja 
începută, aflată sub jurisdicția sau care 
ține de competența unei instanțe penale în 
conformitate cu legislația națională a 
statului emitent.

Or. en

Justificare

Textul este modificat pentru a clarifica faptul că este necesar ca procedurile penale să fi fost 
deja începute. O măsură de anchetă nu poate exista fără o procedură penală 
corespunzătoare. Procedurile penale sunt aplicate întotdeauna în cazul infracțiunilor penale
și niciodată în cazul infracțiunilor/încălcărilor minore.

Amendamentul 91
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) în cazul procedurilor penale inițiate de 
către o autoritate judiciară sau care 
urmează să fie inițiate în fața unei 
autorități judiciare pentru o faptă penală 
în temeiul legislației naționale a statului 
emitent;

eliminat

Or. en
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Justificare

Este necesar ca procedurile penale să fi fost lansate în prealabil. O măsură de anchetă nu 
poate exista fără o procedură penală corespunzătoare.

Amendamentul 92
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(aa) la cererea reprezentantului persoanei 
suspecte sau deținute, pentru a asigura 
desfășurarea procedurilor de investigație 
solicitate de acea persoană în apărarea 
sa;

Or. nl

Amendamentul 93
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) în cazul procedurilor inițiate de 
autorități administrative cu privire la 
fapte care constituie încălcări ale 
normelor de drept și care sunt incriminate 
prin legislația națională a statului emitent 
și în cazul în care decizia autorităților 
menționate poate da naștere unei căi de 
atac în fața unei instanțe competente, în 
special în materie penală;

eliminat

Or. en
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Justificare

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Amendamentul 94
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul inițiativei Amendamentul

(c) în cazul procedurilor inițiate de 
autorități judiciare cu privire la fapte care 
constituie încălcări ale normelor de drept 
și care sunt incriminate prin legislația 
națională a statului emitent și în cazul în 
care decizia autorităților menționate poate 
da naștere unei căi de atac în fața unei 
instanțe competente, în special în materie 
penală; precum și

eliminat

Or. en

Justificare

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
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administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Amendamentul 95
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul inițiativei Amendamentul

(d) în legătură cu proceduri menționate la 
literele (a), (b) și (c), care privesc fapte 
sau infracțiuni care pot angaja 
răspunderea unei persoane juridice sau 
pot conduce la aplicarea de sancțiuni 
penale unei persoane juridice în statul 
emitent.

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește eliminarea literei (d): răspunderea penală este personală și ar trebui să le 
revină persoanelor fizice. O persoană juridică nu ar trebui să răspundă în nume propriu în 
cadrul dreptului penal. Aceasta ar trebui să poarte numai răspundere civilă. Doar 
infracțiunile merită să facă obiectul unor proceduri penale.

Amendamentul 96
Jan Philipp Albrecht

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Ordinul european de anchetă, prezentat 
în formularul prevăzut în anexa A, se 
completează, se semnează, iar conținutul 
său se certifică pentru conformitate de 

(1) Ordinul european de anchetă este emis 
în conformitate cu formularul prevăzut în 
anexa A la prezenta directivă. Acesta 
cuprinde, în special, următoarele 
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către autoritatea emitentă. informații:
(a) autoritatea emitentă și/sau autoritatea 
de validare;
(aa) obiectul și motivarea OEA;
(ab) informațiile necesare disponibile 
privind persoana/persoanele implicate;
(ac) o descriere a activității infracționale 
care face obiectul anchetei sau al 
procedurii și dispozițiile de drept penal 
aplicabile;
(ad) o descriere a măsurii/măsurilor de 
anchetă solicitate și a probelor care 
trebuie obținute.

Or. en

Amendamentul 97
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Un ordin european de anchetă este 
tradus de autoritatea competentă a 
statului emitent în limba oficială sau într-
una din limbile oficiale ale statului de 
executare.
Formularul indicat în anexa A este tradus 
de autoritatea competentă a statului de 
executare în limba oficială sau într-una 
din limbile oficiale ale statului de 
executare.

Or. en

Amendamentul 98
Sarah Ludford
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Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Ordinul european de anchetă 
prezentat în formularul prevăzut în anexa 
A este tradus de autoritatea competentă a 
statului emitent în limba oficială sau într-
una din limbile oficiale ale statului de 
executare în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Această formulare este preluată din ordinul european de protecție care are dispoziții precise 
privind traducerile.

Amendamentul 99
Jan Philipp Albrecht

Proiect de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 5a
Infracțiuni minore

În cazul în care autoritatea executantă  
are motive să considere că:
(a) măsura de anchetă vizează o 
infracțiune care ar putea fi considerată o 
infracțiune minoră sau că
(b) este probabil ca sancțiunea definitivă 
în cauza respectivă să fie minoră,
autoritatea executantă se consultă cu 
autoritatea emitentă cu privire la 
importanța executării măsurii de anchetă 
în cauza respectivă, dacă în OEA nu 
există o astfel de justificare sau dacă, 
după ce a primit OEA, autoritatea 
executantă consideră că executarea 
ordinului cu privire la infracțiunea 
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minoră respectivă ar putea fi exagerată. 
După această consultare, organismul 
emitent poate decide să retragă OEA.

Or. en

Justificare

Acest articol contribuie la asigurarea unei utilizări moderate a OEA, ar trebui împiedicată 
utilizarea excesivă așa cum apare în contextul mandatului european de arestare .

Amendamentul 100
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 5a
Aceste condiții se evaluează, în fiecare 
caz, de către autoritatea emitentă. În 
cazul în care autoritatea executantă are 
motive să considere că:
(a) măsura de anchetă nu este adecvată 
sau că
(b) se referă la o contravenție care ar 
putea fi considerată infracțiune minoră,
autoritatea executantă se consultă cu 
autoritatea emitentă cu privire la 
importanța executării măsurii de anchetă 
în cauza respectivă, dacă în OEA nu 
există o astfel de justificare. După această 
consultare, organismul emitent poate 
decide să retragă OEA.

Or. en

Justificare

Consiliul și raportorul au adăugat articolul 5 litera (a). Acest amendament are legătură cu 
amendamentul  24 similar, depus de raportor, însă include conceptul de infracțiuni minore, 
care poate fi diferit de conceptul de proporționalitate.



AM\891612RO.doc 29/81 PE480.869v01-00

RO

Amendamentul 101
Nuno Melo

Proiect de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 5a
Condițiile de emitere și de transmitere a 

unui OEA
(1) Un ordin european de anchetă poate fi 
emis doar în momentul în care autoritatea 
emitentă este convinsă că sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) emiterea unui ordin european de 
anchetă este necesară și proporțională 
scopul procedurilor menționate la 
articolul 4;
(b) măsurile de anchetă menționate în 
ordinul european de anchetă ar fi dispuse 
în aceleași condiții într-o cauză similară 
la nivel național.
(2) Aceste condiții se evaluează, în fiecare 
caz, de către autoritatea emitentă.
(3) După ce a fost evaluată respectarea de 
către ordinul european de anchetă a 
condițiilor necesare emiterii sale, acesta 
este validat, în conformitate cu directiva, 
de către un judecător, o instanță 
judecătorească, un judecător de instrucție 
sau un procuror, înainte de a fi transmis 
autorității executorii.

Or. en

Justificare

În termeni sistematici, directiva permite întotdeauna controlul statului emitent și al statului 
de executare asupra cerinței de proporționalitate, prin utilizarea articolului 10.

Amendamentul 102
Cornelis de Jong
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Proiect de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 5a
(1) Un ordin european de anchetă poate fi 
emis doar în cazul în care autoritatea 
emitentă este convinsă că sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) emiterea unui ordin european de 
anchetă este necesară și proporțională 
față de scopul procedurilor menționate la 
articolul 4;
(b) măsurile de anchetă menționate în 
ordinul european de anchetă ar fi dispuse 
în aceleași condiții într-o cauză similară 
la nivel național
(2) Aceste condiții se evaluează, în fiecare 
caz, de către autoritatea emitentă. În mod 
excepțional, acestea sunt evaluate de 
autoritatea executantă, atunci când există 
motive solide, bazate pe probe clare și 
obiective, să se considere că măsurile nu 
sunt proporționale și nu pot fi utilizate în 
cadrul unei proceduri interne a statului 
emitent.
(3) După ce a fost evaluată respectarea de 
către ordinul european de anchetă a 
condițiilor necesare emiterii sale, acesta 
este validat, în conformitate cu directiva, 
de către un judecător, o instanță 
judecătorească, un judecător de instrucție 
sau un procuror, înainte de a fi transmis 
autorității executante.

Or. en

Amendamentul 103
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 6 - alineatul 2
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Textul inițiativei Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolului 2 litera 
(b), fiecare stat membru poate desemna o 
autoritate centrală sau, în cazul în care 
sistemul juridic al acestuia prevede astfel, 
mai multe autorități centrale, pentru a 
sprijini autoritățile judiciare competente. 
Un stat membru poate, în cazul în care se 
dovedește necesar din motive de organizare 
a sistemului său judiciar intern, să 
încredințeze autorității sau autorităților sale 
centrale transmiterea și primirea, pe cale 
administrativă, a ordinului european de 
anchetă, precum și a oricărei alte 
corespondențe oficiale în legătură cu 
acesta.

(2) Fără a aduce atingere articolului 2 litera 
(b), fiecare stat membru poate desemna o 
autoritate centrală sau, în cazul în care 
sistemul juridic al acestuia prevede astfel, 
mai multe autorități centrale, pentru a 
sprijini autoritățile judiciare competente. 
Un stat membru poate, în cazul în care se 
dovedește necesar din motive de organizare 
a sistemului său judiciar intern, să 
încredințeze autorității sau autorităților sale 
centrale transmiterea și primirea, pe cale 
administrativă, a ordinului european de 
anchetă, precum și a oricărei alte 
corespondențe oficiale în legătură cu 
acesta. Membrii autorității centrale în 
cauză sunt numiți de organisme compuse 
din magistrați, care îi aleg din cadrul 
magistraturii. Această autoritate, deși nu 
dispune de competențe de investigare, 
trebuie să respecte principiile 
confidențialității și urmăririi penale 
obligatorii, care se aplică, în mod normal, 
judecătorilor de instrucție, în exercitarea 
propriilor funcții.

Or. it

Amendamentul 104
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 6 - alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) În cazul în care autoritatea emitentă 
dorește acest lucru, transmiterea poate fi 
efectuată prin intermediul sistemului 
securizat de telecomunicații al Rețelei 
Judiciare Europene.

(3) În cazul în care autoritatea emitentă 
dorește acest lucru, transmiterea poate fi 
efectuată prin intermediul sistemului 
securizat de telecomunicații al Rețelei 
Judiciare Europene sau prin Eurojust.

Or. it
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Amendamentul 105
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 6 - alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea executantă 
este necunoscută, autoritatea emitentă face 
toate investigațiile necesare, inclusiv prin 
intermediul punctelor de contact ale Rețelei 
Judiciare Europene, pentru a obține 
informațiile de la statul executant.

(4) În cazul în care autoritatea executantă 
este necunoscută, autoritatea emitentă face 
toate investigațiile necesare, inclusiv prin 
intermediul Eurojust și al punctelor de 
contact ale Rețelei Judiciare Europene, 
pentru a obține informațiile de la statul de 
executare.

Or. it

Amendamentul 106
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul inițiativei Amendamentul

(6) Toate dificultățile legate de 
transmiterea sau de autenticitatea oricărui 
document necesar executării ordinului 
european de anchetă sunt soluționate prin 
contacte directe între autoritățile emitente 
și autoritățile executante implicate sau, 
după caz, prin intervenția autorităților 
centrale ale statelor membre.

(6) Toate dificultățile legate de 
transmiterea sau de autenticitatea oricărui 
document necesar executării ordinului 
european de anchetă sunt soluționate prin 
contacte directe între autoritățile emitente 
și autoritățile executante implicate sau, 
după caz, prin intervenția autorităților 
centrale ale statelor membre. Autoritatea 
executantă verifică autenticitatea OEA și 
competența autorității emitente.

Or. en

Amendamentul 107
Sonia Alfano
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Proiect de directivă
Articolul 6 - alineatul 6

Textul inițiativei Amendamentul

(6) Toate dificultățile legate de 
transmiterea sau de autenticitatea oricărui 
document necesar executării ordinului 
european de anchetă sunt soluționate prin 
contacte directe între autoritățile emitente 
și autoritățile executante implicate sau, 
după caz, prin intervenția autorităților 
centrale ale statelor membre.

(6) Toate dificultățile legate de 
transmiterea sau de autenticitatea oricărui 
document necesar executării ordinului 
european de anchetă sunt soluționate prin 
contacte directe între autoritățile emitente 
și autoritățile executante implicate sau, 
după caz, prin intervenția autorităților 
centrale ale statelor membre. Eurojust, în 
limitele mandatului său, oferă asistență 
pentru orice chestiune legată de emiterea, 
transmiterea și executarea ordinului 
european de anchetă, cu scopul de a 
facilita utilizarea acestuia.

Or. it

Amendamentul 108
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Orice OEA suplimentar trebuie să fie 
certificat în conformitate cu articolul 5 și 
validat în conformitate cu articolul 5a.

Or. en

Justificare

Este important ca un OEA suplimentar să fie emis pe baza acelorași criterii aplicabile în 
cazul unui OEA inițial.

Amendamentul 109
Sarah Ludford
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Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Autoritatea emitentă poate solicita ca 
una sau mai multe autorități ale statului 
emitent să participe la executarea ordinului 
european de anchetă, în sprijinul 
autorităților competente ale statului 
executant. Autoritatea executantă se 
conformează acestei cereri, cu condiția ca 
această participare să nu contravină
principiilor fundamentale de drept al 
statului executant.

(3) Autoritatea emitentă poate solicita ca 
una sau mai multe autorități ale statului 
emitent să participe la executarea ordinului 
european de anchetă, în sprijinul 
autorităților competente ale statului de 
executare. Autoritatea executantă se 
conformează acestei cereri, cu condiția ca:

(a) această participare să nu contravină
legislației interne a statului de executare;
(aa) această participare să nu dăuneze 
intereselor primordiale în materie de 
securitate națională; și
(ab) participarea autorităților din statul 
emitent să nu producă o sarcină excesivă 
asupra resurselor statului de executare.
Autoritățile statului emitent prezente în 
statul de executare trebuie să respecte 
dreptul statului de executare pe durata 
executării ordinului european de anchetă. 
Statul emitent nu deține niciun fel de 
competențe specifice autorităților de 
aplicare a legii pe teritoriul statului  de 
executare.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice în ce condiții și sub ce constrângeri juridice oficialii dintr-un 
stat membru pot lua parte la anchetele dintr-un alt stat membru și care este poziția lor 
juridică acolo.

Amendamentul 110
Cornelis de Jong
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Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) măsura de anchetă indicată de ordinul 
european de anchetă există în dreptul 
statului executant, dar utilizarea sa este 
limitată la o listă sau categorie de 
infracțiuni care nu cuprinde infracțiunea 
inclusă în ordinul european de anchetă;
sau

(b) măsura de anchetă indicată de ordinul 
european de anchetă există în dreptul 
statului de executare, dar nu este 
admisibilă într-un caz similar, sau

Or. en

Amendamentul 111
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul inițiativei Amendamentul

(c) măsura de anchetă selectată de 
autoritatea executantă va avea același 
rezultat ca măsura prevăzută de EIO prin 
mijloace mai puțin coercitive.

(c) măsura de anchetă selectată de 
autoritatea executantă va avea același 
rezultat ca măsura prevăzută de ordinul 
european de anchetă prin mijloace mai 
puțin invazive.

Or. en

Amendamentul 112
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 9 - alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Atunci când decide să facă uz de 
posibilitatea menționată la primul alineat, 
autoritatea executantă informează, în 
primul rând, autoritatea emitentă, care 
poate decide retragerea ordinului european 

(2) Atunci când decide să facă uz de 
posibilitatea menționată la primul alineat, 
autoritatea executantă, cu sprijinul 
eventual al Eurojust, se consultă cu 
autoritatea emitentă, cu scopul de a 
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de anchetă. identifica măsurile alternative care sunt 
cele mai adecvate circumstanțelor în 
cauză; în urma acestei etape de 
consultare, autoritatea executantă 
informează oficial autoritatea emitentă, 
care poate decide retragerea ordinului 
european de anchetă.

Or. it

Amendamentul 113
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) În cazul în care, în conformitate cu 
alineatul (1), măsura de anchetă 
prevăzută în ordinul european de anchetă 
nu există în legislația statului de 
executare sau nu ar fi disponibilă într-un 
caz intern similar, sau dacă nu există 
nicio altă măsură de anchetă care să aibă 
același rezultat ca măsura solicitată, 
autoritatea executantă trebuie să 
informeze autoritatea emitentă cu privire 
la imposibilitatea de a asigura asistența 
solicitată.

Or. en

Amendamentul 114
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera -aa (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(-aa) dacă ordinul european de anchetă 
contravine Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene sau 
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principiilor constituționale ale statului  de 
executare;

Or. it

Amendamentul 115

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera -ab (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(-ab) ordinul european de anchetă se 
referă la fapte care nu constituie o 
infracțiune conform legislației naționale a 
statului de executare, cu excepția 
condițiilor și pentru infracțiunile penale 
menționate la articolul 2 alineatul (2) din 
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului 
din 13 iunie 2002 privind mandatul 
european de arestare și procedurile de 
predare între statele membre1 care nu fac 
obiectul unei verificări a dublei 
incriminări;

_______________
1 JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

Or. en

Justificare

Este necesară instituirea unui sistem coerent în ceea ce privește dubla incriminare între 
Directiva privind OEA și dispozițiile existente, prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din 
Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare. Statele membre nu ar 
trebui să dețină niciun control asupra dublei incriminări în ceea ce privește cele 32 de 
infracțiuni și condițiile prevăzute la dispozițiile menționate.

Amendamentul 116
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul inițiativei Amendamentul

(aa) ordinul european de anchetă privește 
fapte care nu constituie o sancțiune 
aplicată în cazul infracțiunilor minore în 
temeiul legislației naționale a statului de 
executare;

Or. en

Amendamentul 117
Kinga Göncz

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(aa) în cazul în care a fost încălcat 
principiul independenței și imparțialității 
instanței;

Or. en

Amendamentul 118
Kinga Göncz

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ab) în cazul în care există o dovadă clară 
că drepturile fundamentale ale persoanei 
care face obiectul unei proceduri penale 
nu au fost respectate, iar dreptul de acces 
la avocat și dreptul la interpretare – dacă 
este necesar – nu au fost acordate;

Or. en
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Amendamentul 119
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(da) dacă fapta pentru care a fost emis un 
mandat european de anchetă nu 
constituie o infracțiune în conformitate cu 
legislația statului de executare și dacă s-a 
solicitat o măsură de anchetă coercitivă, 
inclusiv în cazul în care ar presupune 
percheziționarea sau reținerea, efectuarea 
unor examinări corporale, prelevarea de 
materiale biologice sau obținerea de date 
biometrice de la persoana în cauză, de 
exemplu, ADN sau amprente digitale.

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu noua structură propusă de raportor și cu noile motivele  de refuz. Cu 
toate acestea, acceptarea dublei incriminări în toate circumstanțele constituie o piedică prea 
mare pentru dezvoltarea cooperării judiciare. Dubla incriminare ar trebui să fie verificată 
numai dacă măsura vizată este coercitivă.

Amendamentul 120
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) în cazul în care contravine 
principiilor constituționale ale statului de 
executare, ordinul european de anchetă 
poate fi contestat în fața unei instanțe 
statului  de executare.

Or. it
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Amendamentul 121
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1b) autoritatea executantă nu poate 
invoca niciun drept prin care să se opună 
ordinului european de anchetă, atunci 
când ancheta este solicitată din motive 
legate de criminalitate organizată, mafie 
și terorism, cu excepția cazurilor în care 
ordinul european de anchetă nu respectă 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene sau principiile constituționale 
ale statului de executare.

Or. it

Amendamentul 122
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul inițiativei Amendamentul

(5) Atunci când, într-un caz particular, 
autoritatea executantă competentă nu poate 
respecta termenul prevăzut la alineatul (3), 
aceasta informează fără întârziere 
autoritatea competentă din statul emitent, 
prin orice mijloace, indicând motivele 
amânării și timpul estimativ necesar pentru 
luarea deciziei. În acest caz, termenul 
prevăzut la alineatul (3) poate fi prelungit 
cu maximum 30 de zile.

(5) Atunci când, într-un caz particular, 
autoritatea executantă competentă nu poate 
respecta termenul prevăzut la alineatul (3), 
sau la o dată menționată la alineatul (2), 
aceasta informează fără întârziere 
autoritatea competentă din statul emitent, 
prin orice mijloace, indicând motivele 
amânării și timpul estimativ necesar pentru 
luarea deciziei. În acest caz, termenul 
prevăzut la alineatul (3) poate fi prelungit 
cu maximum 30 de zile.

Or. en
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Amendamentul 123
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Autoritatea executantă transferă statului 
emitent, fără întârziere nejustificată, 
probele obținute ca rezultat al executării 
ordinului european de anchetă. Atunci când 
se solicită în ordinul european de anchetă 
și, dacă este posibil, în temeiul legislației 
naționale a statului executant, probele sunt 
imediat transferate autorităților competente 
ale statului emitent care participă la 
executarea ordinului european de anchetă, 
în conformitate cu dispozițiile articolului 8 
alineatul (3).

(1) Autoritatea executantă transferă statului 
emitent, fără întârziere nejustificată, 
probele obținute sau aflate deja în posesia 
autorităților competente din statul 
executor ca rezultat al executării ordinului 
european de anchetă. Atunci când se 
solicită în ordinul european de anchetă și, 
dacă este posibil, în temeiul legislației 
naționale a statului de executare, probele 
sunt imediat transferate autorităților 
competente ale statului emitent care 
participă la executarea ordinului european 
de anchetă, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 8 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 124
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 12 - alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Autoritatea executantă transferă statului 
emitent, fără întârziere nejustificată, 
probele obținute ca rezultat al executării 
ordinului european de anchetă. Atunci când 
se solicită în ordinul european de anchetă 
și, dacă este posibil, în temeiul legislației 
naționale a statului executant, probele 
sunt imediat transferate autorităților 
competente ale statului emitent care 
participă la executarea ordinului european 
de anchetă, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 8 alineatul (3). 

(1) Autoritatea executantă transferă statului 
emitent, fără întârziere nejustificată, 
probele obținute ca rezultat al executării 
ordinului european de anchetă. Atunci când 
se solicită în ordinul european de anchetă, 
probele sunt imediat transferate 
autorităților competente ale statului emitent 
care participă la executarea ordinului 
european de anchetă, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8 alineatul (3). 
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Or. it

Amendamentul 125
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Atunci când obiectele, documentele 
sau datele în cauză sunt deja relevante 
pentru alte proceduri, autoritatea 
executantă poate, la cererea explicită a 
autorității emitente și după consultarea 
acesteia, să transfere în mod temporar 
probele cu condiția ca acestea să fie 
returnate statului de executare de îndată 
ce nu mai sunt necesare în statul emitent 
sau în oricare alt moment convenit de 
autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 126
Nuno Melo

Proiect de directivă
Articolul 13

Textul inițiativei Amendamentul

Căile de atac sunt disponibile pentru 
părțile interesate, în conformitate cu 
prevederile legislației naționale. 
Temeiurile de fond care stau la baza 
emiterii ordinului european de anchetă 
nu pot fi contestate decât printr-o acțiune 
deschisă înaintea unei instanțe 
judecătorești a statului emitent.

(1) Părțile interesate, inclusiv terții de 
bună-credință, pot dispune de căi de atac 
împotriva recunoașterii și executării unui 
ordin european de anchetă, pentru a-și 
apăra interesele legitime în fața unei 
instanțe judecătorești din statul de 
executare.

(1a) Temeiurile de fond care stau la baza 
emiterii ordinului european de anchetă 
nu pot fi contestate decât printr-o acțiune 
deschisă la o instanță judecătorească din 
statul emitent.
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(1b) Atunci când dreptul la o cale de atac 
se exercită conform alineatului (1), 
autoritatea judiciară este informată în 
acest sens, precum și cu privire la 
motivele atacării în justiție, astfel încât să 
își poată exercita drepturile procedurale.
(1c) Cu condiția respectării necesității de 
a asigura confidențialitatea investigațiilor
după cum se prevede în articolul 18 
alineatul (1), autoritățile din statul 
emitent și cele din statul de executare
furnizează părților interesate informațiile 
relevante și adecvate pentru a le garanta 
posibilitatea exercitării efective a 
dreptului la o cale de atac și a dreptului la 
acțiune stabilite prin alineatele 
anterioare.
(1d) Exercitarea unei căi de atac are doar 
un efect devolutiv și nu suspendă 
executarea măsurii de anchetă solicitate 
de statul emitent.
(1e) În ciuda acestui fapt, în cazul unei 
căi de atac suspendate, probele obținute 
vor fi transmise statului emitent doar în 
urma unei hotărâri definitive privind 
calea de atac respectivă.
(1f) Partea interesată poate solicita 
atribuirea unui efect suspensiv prin 
inițierea unei acțiuni în justiție care să 
dovedească faptul că executarea cererii 
statului emitent i-ar cauza prejudicii 
grave sau ireversibile.
(1g) În sensul alineatului precedent, 
Curtea poate suspenda măsura pentru a 
garanta drepturile părții interesate, luând 
totodată în considerare conservarea 
elementelor de probă și eficiența unei 
cereri făcute de statul emitent.
(1h) În ciuda aplicării alineatului (1e) din 
prezentul articol, statul emitent poate 
solicita transferarea elementelor de probă 
colectate până la luarea unei decizii finale 
privind acțiunea în justiție, dacă se 
dovedește că reținerea probelor de către 
statul de executare ar cauza prejudicii 
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ireversibile și ar compromite ancheta care 
justifică cererea.
(1i) În sensul alineatului precedent și în 
cazul unei căi de atac soluționate în 
favoarea părții interesate, probele 
transferate către statul emitent în timpul 
procedurii de soluționare a căii de atac nu 
se utilizează sau sunt distruse în funcție 
de fiecare caz și de natura probelor.

Or. en

Justificare

Raportorul intenționează să garanteze dreptul efectiv al oricărei persoane interesate la o cale 
de atac, dar, în același timp, intenționează să se asigure că acesta nu va fi utilizat ca un 
simplu mecanism de întârziere, ca modalitate de a împiedica eficacitatea anchetelor care 
justifică cererea.

Amendamentul 127
Jan Philipp Albrecht

Proiect de directivă
Articolul 13

Textul inițiativei Amendamentul

Căile de atac sunt disponibile pentru 
părțile interesate, în conformitate cu 
prevederile legislației naționale. 
Temeiurile de fond care stau la baza 
emiterii ordinului european de anchetă 
nu pot fi contestate decât printr-o acțiune 
deschisă înaintea unei instanțe 
judecătorești a statului emitent.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite oricărei părți sau 
persoane interesate să beneficieze de 
revizuirea eliberării, recunoașterii și 
executării unui OEA de către o instanță 
pentru a-și apăra interesele legitime.

(1a) Căile de atac împotriva recunoașterii 
și executării unui mandat european de 
anchetă sunt exercitate de autoritatea 
competentă din statul de executare în 
conformitate cu dispozițiile juridice ale 
statului respectiv.
(1b) Căile de atac împotriva emiterii unui 
mandat european de anchetă, inclusiv 
examinarea privind respectarea 
condițiilor menționate la articolul 5a 
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alineatul (1), pot fi exercitate numai de 
autoritatea competentă a statului emitent. 
Statul emitent se asigură că respectivele 
căi de atac sunt identice cu cele 
disponibile într-un caz intern comparabil.
(1c) Autoritatea emitentă și autoritatea 
executantă iau măsurile necesare pentru 
a permite exercitarea căilor de atac în 
conformitate cu alineatele (1a) și (1b), în 
special prin furnizarea de informații 
pertinente și adecvate părților sau 
persoanelor interesate, într-un limbaj 
simplu, pe care acestea să îl poată 
înțelege, cu privire la posibilitățile de 
exercitare a respectivelor căi de atac. În 
temeiul legislației sale naționale, statul 
emitent furnizează informații referitoare 
la căile de atac împotriva emiterii unui 
OEA și împotriva măsurii de anchetă 
dispuse în cadrul acestuia.
(1d) Statele membre se asigură că orice 
termene de exercitare a căilor de atac 
menționate la alineatele (1a) și (1b) se 
aplică astfel încât să garanteze părților 
sau persoanelor interesate posibilitatea de 
a recurge la aceste căi de atac efective.
(1e) Dacă o cale de atac prevăzută la 
alineatul (1a) este exercitată în statul de 
executare, autoritatea competentă a 
statului de executare informează 
autoritatea emitentă cu privire la aceasta 
și la motivele oferite pentru exercitarea 
căii de atac, astfel încât autoritatea 
emitentă să poată prezenta argumentele 
pe care le consideră necesare. Autoritatea 
emitentă este informată cu privire la 
rezultatul procedurii.
(1f) Dacă o cale de atac prevăzută la 
alineatul (1b) este exercitată în statul 
emitent, autoritatea competentă a statului 
emitent informează autoritatea executantă 
cu privire la aceasta și la motivele oferite 
pentru exercitarea căii de atac, astfel 
încât autoritatea executantă să poată 
prezenta argumentele pe care le consideră 
necesare. Autoritatea executantă este 
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informată cu privire la rezultatul 
procedurii.
(1g) Statul de executare suspendă 
transferul de probe până la adoptarea 
hotărârii privind rezultatul căilor de atac 
exercitate în conformitate cu alineatele 
(1a) sau (1b).
(1h) Dacă în statul de executare părțile 
sau persoanele interesate prezintă obiecții 
în ceea ce privește temeiurile de fond 
pentru emiterea unui OEA, acestea sunt 
comunicate fără întârziere autorității 
emitente. Autoritatea emitentă informează 
autoritatea executantă dacă comunicarea 
în conformitate cu prima teză este 
considerată drept cale de atac sau dacă o 
cale de atac a fost exercitată într-un alt 
mod. Autoritatea executantă suspendă 
transferul de probe până la primirea 
acestor informații.

Or. en

Justificare

Acest text provine din actul referitor mandatul european de obținere a probelor, cu mici 
modificări. Statele membre trebuie să asigure că părțile interesate, de asemenea, pot exercita 
o acțiune în justiție împotriva emiterii unui OEA (alineatul (1)). Acesta urmează abordarea 
raportorului în ceea ce privește obligativitatea suspendării transferului de probe până la 
hotărârea cu privire la căile de atac (alineatul (1g)). Alineatul (1h) permite cetățenilor 
afectați de OEA să prezinte obiecții legitime împotriva emiterii unui OEA și în statul de 
executare.

Amendamentul 128
Axel Voss

Proiect de directivă
Articolul 13

Textul inițiativei Amendamentul

Căile de atac sunt disponibile pentru părțile 
interesate, în conformitate cu prevederile 
legislației naționale. Temeiurile de fond 
care stau la baza emiterii ordinului 

Căile de atac sunt disponibile pentru părțile 
interesate, în conformitate cu prevederile 
legislației naționale. Temeiurile de fond 
care stau la baza emiterii ordinului 
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european de anchetă nu pot fi contestate 
decât printr-o acțiune deschisă înaintea 
unei instanțe judecătorești a statului 
emitent.

european de anchetă pot fi contestate 
printr-o acțiune deschisă înaintea unei 
instanțe judecătorești a statului emitent sau 
a statului de executare.

Or. de

Justificare

Introducerea principiului recunoașterii reciproce a măsurilor de anchetă în domeniul 
dreptului penal presupune că protecția juridică efectivă a cetățenilor vizați este garantată. În 
cazul în care persoana vizată ar putea căuta o cale de atac numai în statul emitent, s-ar crea 
obstacole inacceptabile în calea exercitării efective a drepturilor la protecție, din cauza 
înțelegerii neadecvate a ordinii juridice care, în majoritatea cazurilor, nu va fi cunoscută, 
precum și din cauza diferențelor lingvistice.

Amendamentul 129
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 13

Textul inițiativei Amendamentul

Căile de atac sunt disponibile pentru 
părțile interesate, în conformitate cu 
prevederile legislației naționale. 
Temeiurile de fond care stau la baza 
emiterii ordinului european de anchetă 
nu pot fi contestate decât printr-o acțiune 
deschisă înaintea unei instanțe 
judecătorești a statului emitent.

(1) Statele membre se asigură că orice 
parte interesată, inclusiv terții de bună-
credință, are dreptul de a recurge la căi de 
atac împotriva recunoașterii și executării 
unui OEA, echivalente cu cele care ar fi
disponibile într-un caz intern similar, 
înaintea unei instanțe judecătorești din 
statul de executare.

(1a) Temeiurile de fond care stau la baza 
emiterii ordinului european de anchetă 
nu pot fi contestate decât printr-o acțiune 
deschisă înaintea unei instanțe 
judecătorești a statului emitent, cu 
excepția cazului în care aceste motive se 
referă la proporționalitatea OEA sau a 
faptului că acesta este în mod evident
nejustificat.

Or. en
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Amendamentul 130
Anna Hedh

Proiect de directivă
Articolul 13

Textul inițiativei Amendamentul

Căile de atac sunt disponibile pentru 
părțile interesate, în conformitate cu 
prevederile legislației naționale. 
Temeiurile de fond care stau la baza 
emiterii ordinului european de anchetă 
nu pot fi contestate decât printr-o acțiune 
deschisă înaintea unei instanțe 
judecătorești a statului emitent.

(1) Părțile interesate, inclusiv terții de 
bună-credință, pot dispune de căi de atac 
împotriva recunoașterii și executării unui 
ordin european de anchetă pentru a-și 
apăra interesele legitime înaintea unei 
instanțe judecătorești din statul de 
executare.

(1a) Temeiurile de fond care stau la baza 
emiterii ordinului european de anchetă 
nu pot fi contestate decât printr-o acțiune 
deschisă înaintea unei instanțe 
judecătorești a statului emitent.
(1b) Atunci când dreptul la o cale de atac 
se exercită conform alineatului (1), 
autoritatea judiciară este informată în 
acest sens, precum și cu privire la 
motivele atacării în justiție, astfel încât să 
își poată exercita drepturile procedurale.
(1c) Cu condiția respectării necesității de 
a asigura confidențialitatea 
investigațiilor, astfel cum se prevede în 
articolul 18 alineatul (1), autoritățile din 
statul emitent și cele din statul de 
executare le furnizează părților interesate 
informațiile relevante și adecvate pentru a 
le garanta posibilitatea exercitării efective 
a dreptului la o cale de atac și a dreptului 
la acțiune stabilite prin alineatele 
anterioare.
(1d) În cazul în care probele au fost deja 
transferate în conformitate cu 
articolul 12, iar recunoașterea sau 
executarea unui OEA a fost contestată cu 
succes în statul de executare, această 
hotărâre va fi luată în considerare în 
statul emitent în conformitate cu legislația 
națională a acestuia.
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Or. en

Justificare

O cale de atac efectivă trebuie asigurată cât de curând posibil. Situația care se poate produce 
atunci când un OEA este contestat cu succes, dar când dovezile au fost deja transferate către 
un alt stat membru, trebuie să fie gestionată cu ajutorul normelor care există deja în statele 
membre, în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce.

Amendamentul 131
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că orice 
termene de exercitare a dreptului de a 
introduce o acțiune în justiție menționate 
la alineatul (1) se aplică astfel încât să 
garanteze părților interesate posibilitatea 
de a recurge la o cale de atac efectivă.

Or. en

Amendamentul 132
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) În vederea apărării intereselor 
legitime, statele membre se asigură că 
orice parte interesată are dreptul la căi de 
atac, care sunt echivalente cu cele care ar 
fi disponibile într-un caz intern similar, 
pentru a contesta recunoașterea sau 
executarea unui mandat european de 
anchetă sau măsura de anchetă în cauză.
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Or. en

Justificare

Este important să existe o cale de atac pentru a contesta nu numai măsura de anchetă, ci și 
recunoașterea și executarea în cazurile în care legislația internă prevede ca părțile interesate 
să fie informate înainte sau după aplicarea măsurii.

Amendamentul 133
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 14 - titlul

Textul inițiativei Amendamentul

Temeiuri pentru amânarea recunoașterii 
sau executării

Temeiuri pentru amânarea executării

Or. it

Amendamentul 134
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Recunoașterea sau executarea
ordinului european de anchetă poate fi 
amânată în statul executant în cazul în care:

(1) Executarea ordinului european de 
anchetă poate fi amânată în statul de 
executare în cazul în care:

Or. it

Amendamentul 135
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)
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Textul inițiativei Amendamentul

(1a) În cazul în care obiectele, 
documentele și datele în cauză sunt deja 
relevante pentru o altă procedură, 
autoritatea executantă, la cererea 
explicită a autorității emitente și după 
consultarea acesteia, poate transfera 
temporar dovezile, cu condiția ca acestea 
să fie restituite statului de executare
imediat ce nu mai sunt necesare statului 
emitent sau în orice alt moment convenit 
de autoritățile competente.

Or. it

Amendamentul 136
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul inițiativei Amendamentul

(i) cu privire la orice decizie luată în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1);

(i) cu privire la orice decizie luată în 
conformitate cu articolele 9 sau 10;

Or. en

Amendamentul 137
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) autoritatea emitentă informează 
urgent autoritatea executantă cu privire la 
orice modificări la OEA sau cu privire la 
expirarea sau revocarea acestuia.

Or. en
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Justificare

Pentru a beneficia de securitate juridică, este important ca OEA să fie anulat atât în statul 
emitent, cât și în statul de executare, dacă acesta nu poate fi executat.

Amendamentul 138
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4a) Datele cu caracter personal 
prelucrate în contextul punerii în aplicare 
a prezentei directive trebuie să fie 
protejate în conformitate cu Decizia-
cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 
27 noiembrie 2008 privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
cadrul cooperării polițienești și judiciare 
în materie penală1 și cu principiile 
stabilite în Convenția Consiliului Europei 
din 1981 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea automată a datelor 
cu caracter personal.
_______________
1 JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Amendamentul 139
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 18 – alineatul 4b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4b) Probele colectate în temeiul OEA nu 
pot fi utilizate în alte scopuri decât 
prevenirea, anchetarea, depistarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
aplicarea sancțiunilor penale și 
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exercitarea dreptului la apărare.

Or. en

Amendamentul 140
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 18 – alineatul 4c (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4c) Statele membre prevăd ca autoritatea 
de supraveghere a datelor cu caracter 
personal să ia toate măsurile necesare 
pentru a avea politici transparente și ușor 
accesibile cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal și la exercitarea 
dreptului de a recurge la căi de atac în 
conformitate cu articolul 13.

Or. en

Amendamentul 141
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 18 – alineatul 4d (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4d) Statele membre prevăd ca autoritatea 
competentă să adopte politici și să pună în 
aplicare măsurile necesare pentru a 
garanta că prelucrarea datelor cu 
caracter personal se efectuează în 
conformitate cu dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 142
Nuno Melo

Proiect de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Costurile
Toate cheltuielile care decurg dintr-o 
cerere de anchetă cu scopul obținerii de 
probe vor fi împărțite în mod egal între 
statul emitent și statul de executare, cu 
excepția cazului în care cele două state 
implicate, în cazuri concrete, au convenit 
în prealabil asupra unei repartizări 
diferite a cheltuielilor.

Or. en

Justificare

În vederea împărțirii responsabilităților legate de executarea unei cereri de OEA, se 
stabilește o împărțire egală a costurilor. Aceasta va preveni recurgerile excesive și 
neintenționate la OEA, dacă doar una dintre părți ar trebui să suporte aceste costuri. Este 
posibil ca, în cazuri concrete și ținând cont de circumstanțe specifice, o distribuire diferită a 
costurilor să fie convenită în prealabil.

Amendamentul 143
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 18a
Condițiile de utilizare a datelor cu 

caracter personal
(1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în contextul punerii în aplicare a 
prezentei directive sunt protejate în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului din 
27 noiembrie 2008 privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
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cadrul cooperării polițienești și judiciare 
în materie penală1 și cu principiile 
stabilite în Convenția Consiliului Europei 
din 1981 privind protecția persoanelor în 
ceea ce privește prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal.
(2) Datele cu caracter personal obținute 
în temeiul prezentei directive pot fi 
utilizate de statul emitent în cadrul 
oricărei proceduri pentru care poate fi 
emis un OEA.
În orice alte scopuri decât cele prevăzute 
în prezentul alineat, datele cu caracter 
personal obținute în temeiul prezentei 
directive pot fi utilizate numai cu acordul 
prealabil al statului de executare, cu 
excepția cazului în care statul emitent a 
obținut acordul persoanei vizate.
(3) În funcție de circumstanțele cazului, 
statul de executare poate solicita statului 
membru căruia i-au fost transmise datele 
cu caracter personal să furnizeze
informații cu privire la utilizarea acestor 
date.

Or. en

Amendamentul 144
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 19 – titlu

Textul inițiativei Amendamentul

Transferul temporar către statul emitent al 
persoanelor reținute în custodie în scopul 
investigației

Transferul temporar către statul emitent al 
persoanelor ținute în custodie în scopul 
aplicării unei măsuri de anchetă

Or. en

Amendamentul 145
Sarah Ludford



PE480.869v01-00 56/81 AM\891612RO.doc

RO

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Un ordin european de anchetă poate fi 
emis pentru transferul temporar al unei 
persoane aflate în custodie în statul 
executant pentru a aplica o măsură de 
anchetă pentru care este necesară prezența 
pe teritoriul statului emitent, cu condiția ca 
această persoană să fie trimisă înapoi în 
termenul stipulat de statul executant.

(1) Un ordin european de anchetă poate fi 
emis pentru transferul temporar al unei 
persoane aflate în custodie în statul de 
executare pentru a desfășura o măsură de 
anchetă în vederea colectării de probe în 
ceea ce privește o cauză pendinte pentru 
care este necesară prezența pe teritoriul 
statului emitent, cu condiția ca această 
persoană să fie trimisă înapoi în termenul 
stipulat de statul de executare .

Or. en

Amendamentul 146
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) Înainte executarea ordinului 
european de anchetă, persoanei în cauză i 
se acordă posibilitatea de a comunica 
autorității executante opinia sa cu privire 
la transferul temporar. În cazul în care 
statul de executare  consideră că este 
necesar, dat fiind vârsta persoanei sau 
starea fizică sau psihică a acesteia, 
această posibilitate îi este oferită 
reprezentantului său legal. Opinia 
persoanei este luată în considerare atunci 
când se decide executarea unui ordin 
european de anchetă.

Or. en

Justificare

Este logic ca persoanele care urmează să fie transferate să beneficieze de aceleași drepturi în 
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conformitate cu articolele 19 și 20, indiferent de statul din care urmează a fi transferate.

Amendamentul 147
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) persoana în custodie nu consimte; (a) autoritatea judiciară a statului de 
executare consideră, din oficiu sau la 
cererea persoanei în custodie, că 
transferul este inadmisibil din motive 
legate de procedurile judiciare în curs sau 
de siguranță;

Or. it

Amendamentul 148
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) transferul îi poate prelungi reținerea. (b) transferul persoanei în custodie îi poate 
prelungi reținerea.

Or. it

Amendamentul 149
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) persoana care urmează să fie 
transferată se află în pericol de tortură 
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sau de tratament inuman sau degradant.

Or. en

Amendamentul 150
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) autoritatea emitentă și autoritatea 
executantă nu pot ajunge la un acord cu 
privire la aranjamentele privind
transferul temporar.

Or. en

Justificare

Este logic să se aplice aceleași condiții pentru transferurile de deținuți prevăzute la 
articolele 19 și 20.

Amendamentul 151
Kinga Göncz

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) condițiile de detenție din statul 
emitent nu sunt suficiente pentru 
garantarea drepturilor fundamentale.

Or. en

Amendamentul 152
Sarah Ludford
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Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Măsurile practice privind transferul 
temporar al persoanei și data până la care 
aceasta trebuie returnată pe teritoriul 
statului executant sunt convenite între 
statele membre vizate.

(4) Măsurile practice privind transferul 
temporar al persoanei și datele până la care 
aceasta trebuie transferată din și returnată 
pe teritoriul statului de executare sunt 
convenite între statele membre vizate. Prin 
măsuri practice trebuie să se asigure că 
persoana este reținută în condiții de 
detenție echivalente cu cele din statul 
emitent în ceea ce privește  nivelul de 
securitate și în conformitate cu nevoile 
sale fizice sau mentale.

Or. en

Justificare

Este important ca persoana transferată să nu aibă în statul în care este transferată condiții de 
detenție mai dure decât cele din statul său de origine. O persoană aflată într-o închisoare 
deschisă nu ar trebui să fie transferată într-o închisoare de înaltă securitate.

Amendamentul 153
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Măsurile practice privind transferul 
temporar al persoanei și data până la care 
aceasta trebuie returnată pe teritoriul 
statului executant sunt convenite între 
statele membre vizate.

(4) Măsurile practice privind transferul 
temporar al persoanei, inclusiv 
particularitățile condițiilor sale de 
detenție în statul emitent, și datele până la 
care aceasta trebuie transferată din și 
returnată pe teritoriul statului de executare
sunt convenite între statele membre vizate.

Or. en
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Amendamentul 154
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 5

Textul inițiativei Amendamentul

(5) Persoana transferată rămâne în custodie 
pe teritoriul statului emitent și, după caz, 
pe teritoriul statului membru prin care este 
solicitat tranzitul, dacă statul membru 
executant nu solicită eliberarea sa.

(5) Persoana transferată rămâne în custodie 
pe teritoriul statului emitent și, după caz, 
pe teritoriul statului membru prin care este 
solicitat tranzitul, pentru infracțiunile sau 
condamnările pentru care a fost reținută 
în statul de executare, dacă statul membru 
de executare nu solicită eliberarea sa.

Or. en

Amendamentul 155
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul inițiativei Amendamentul

(7) O persoană transferată nu este 
condamnată, reținută sau supusă niciunei 
alte restrângeri a libertății sale personale 
pentru faptele sau convingerile sale
anterioare părăsirii teritoriului statului 
executant și care nu sunt specificate în 
ordinul european de anchetă.

(7) Fără a aduce atingere alineatului (5), 
o persoană transferată nu este condamnată, 
reținută sau supusă niciunei alte restrângeri 
a libertății sale personale în statul emitent 
pentru faptele săvârșite sau convingerile 
declarate anterior părăsirii teritoriului 
statului de executare și care nu sunt 
specificate în ordinul european de anchetă.

Or. en

Amendamentul 156
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 8
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Textul inițiativei Amendamentul

(8) Imunitatea prevăzută la alineatul (7) 
încetează atunci când persoana 
transferată, care a avut posibilitatea de a 
pleca în termen de 15 zile consecutive de 
la data la care prezența sa nu mai era 
solicitată de autoritățile judiciare, a 
rămas, totuși, pe teritoriul respectiv, sau 
atunci când, după ce a plecat, a revenit.

(8) Imunitatea prevăzută la alineatul (7), în 
cazul în care nu este necesar transferul 
persoanei înapoi în statul din care a fost 
transferată, încetează atunci când 
persoana transferată:

(a) a rămas în statul în care a fost 
transferată o perioadă de 15 zile 
consecutive de la data la care prezența sa 
nu mai era solicitată, în ciuda faptului că 
i-a fost oferită șansa de a pleca; sau
(b) după ce a plecat din statul în care a 
fost transferată, s-a întors acolo.

Or. en

Justificare

Adăugarea la alineatul anterior face acest alineat inutil.

Amendamentul 157
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(8a) La cererea statului emitent sau a 
persoanei care trebuie transferată, statul 
de executare se asigură că, dacă este 
necesar, persoana este asistată de un 
interpret și primește traducerea 
documentelor esențiale în conformitate cu 
Directiva 2010/64/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
20 octombrie 2010 privind dreptul la 
interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale1, că primește 
informații în conformitate cu Directiva 
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... privind dreptul la informare în cadrul 
procedurilor penale2 și consiliere juridică 
în conformitate cu legislația națională a 
statului emitent.
_______________
1 JO L 280, 26.10.2010, p. 1.
2 JO L ...

Or. en

Justificare

O persoană transferată este plasată într-un mediu de detenție unde frecvent nu înțelege limba 
sau nu cunoaște procedurile naționale. Este important ca aceasta să primească sprijin 
special, dacă este nevoie.

Amendamentul 158
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 9

Textul inițiativei Amendamentul

(9) Costurile cauzate de transfer sunt
suportate de statul emitent.

(9) Costurile ce decurg din aplicarea 
prezentului articol sunt suportate în 
conformitate cu articolul Y, cu excepția 
costurilor cauzate de transferul persoanei 
între state, care vor fi suportate de statul 
emitent.

Or. en

Amendamentul 159
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 19a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 19a
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În cazul transferului în statul emitent al 
unei persoane aflate în custodie în statul 
de executare al ordinului european de 
anchetă, regimul de custodie în statul 
emitent rămâne același ca cel la care este 
supusă persoana în custodie în țara unde 
își execută în mod normal pedeapsa.

Or. it

Amendamentul 160
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) este solicitat consimțământul față de 
transfer din partea persoanei vizate și 
acest consimțământ nu a fost primit; sau

(a) instanța competentă în jurisdicția 
căreia se află nu îi permite persoanei în 
custodie să fie transferată; în orice caz, 
refuzul acceptării procedurii de transfer 
nu poate fi invocat decât din motive care 
privesc procedurile judiciare în curs sau
siguranța persoanei arestate;

Or. it

Amendamentul 161
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(aa) transferul îi poate prelungi perioada 
de reținere;

Or. en

Justificare

Pentru uniformizarea acestui articolul cu articolul 19.
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Amendamentul 162
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) persoana care urmează a fi 
transferată se află în pericol de tortură 
sau de tratament inuman sau degradant.

Or. en

Amendamentul 163
Kinga Göncz

Proiect de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) condițiile de detenție din statul de 
executare nu sunt suficiente pentru 
garantarea drepturilor fundamentale.

Or. en

Amendamentul 164
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul inițiativei Amendamentul

(5) Alineatele (3)-(8) de la articolul 19 se 
aplică mutatis mutandis transferului 
temporar în temeiul prezentului articol.

(5) Alineatele (3)-(9) de la articolul 19 se 
aplică mutatis mutandis transferului 
temporar în temeiul prezentului articol.

Or. en
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Justificare

Este important ca garanțiile oferite în cazurile prevăzute la articolul 19 din amendamentul 
depus de mine să fie disponibile, de asemenea, în cazurile prevăzute la articolul 20.

Amendamentul 165
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 20 – alineatul 6

Textul inițiativei Amendamentul

(6) Costurile cauzate de transfer sunt 
suportate de statul emitent. Aceasta nu 
include costuri legate de reținerea 
persoanei în statul executant.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul la alineatul precedent garantează că dispozițiile referitoare la costuri, 
prevăzute la articolul 19, se aplică, de asemenea, articolului 20.

Amendamentul 166
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Dacă o persoană se află pe teritoriul 
statului executant și trebuie audiată ca 
martor sau expert de către autoritățile 
judiciare ale statului emitent, autoritatea 
emitentă poate, în situația în care nu este 
de dorit sau posibil pentru persoana care 
urmează a fi audiată să apară în persoană 
pe teritoriul respectiv, să emită un ordin 
european de anchetă pentru a audia 
martorul sau expertul prin videoconferință, 
după cum se prevede la alineatele (2)-(9).

(1) Dacă o persoană se află pe teritoriul 
unui stat de executare și trebuie audiată ca 
martor sau expert de către autoritățile 
competente ale unui alt stat membru, 
autoritatea emitentă poate să emită un 
ordin european de anchetă pentru a audia 
martorul sau expertul prin teleconferință 
sau printr-un alt mijloc de transmisie 
audio-video, după cum se prevede la 
alineatele (2)-(9).



PE480.869v01-00 66/81 AM\891612RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 167
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) Un ordin european de anchetă poate 
fi, de asemenea, emis în scopul audierii 
unei persoane acuzate prin 
videoconferință sau printr-un alt mijloc 
de transmisie audio-video. Pe lângă 
motivele de nerecunoaștere sau de 
neexecutare menționate la articolul 10 
alineatul (1), executarea ordinului 
european de anchetă poate fi refuzată, de 
asemenea, în cazul în care:
(a) persoana suspectată sau acuzată nu își 
exprimă acordul; sau
(b) executarea unei astfel de măsuri într-
un anumit caz ar contraveni principiilor 
fundamentale ale legislației statului de 
executare.

Or. en

Amendamentul 168
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 1b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1b) Măsurile practice privind audierea 
sunt convenite între autoritatea emitentă 
și autoritatea executantă. Atunci când 
convine cu privire la astfel de măsuri, 
autoritatea executantă se angajează:
(a) să comunice martorului sau expertului 
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vizați data, ora și locul audierii;
(b) să convoace la audieri persoana 
suspectată sau acuzată, în conformitate 
cu formularele prevăzute de legislația 
națională și să o informeze cu privire la 
drepturile sale în conformitate cu 
legislația statului emitent, într-un interval 
care să îi permită acesteia să își exercite 
efectiv drepturile la apărare;
(c) să asigure identificarea persoanei care 
urmează a fi audiată.

Or. en

Amendamentul 169
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) utilizarea videoconferinței este contrară 
principiilor fundamentale de drept ale 
statului executant; sau

(a) utilizarea videoconferinței este contrară
principiilor constituționale ale statului de 
executare.

Or. it

Amendamentul 170
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) statul executant nu dispune de 
mijloacele tehnice pentru videoconferință.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 171
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) statul executant nu dispune de 
mijloacele tehnice pentru videoconferință.

eliminat

Or. it

Amendamentul 172
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) martorul sau expertul nu este de 
acord ca audierea să aibă loc prin metoda 
respectivă, invocând un motiv justificat 
care să fie evaluat de autoritatea judiciară 
din statul de executare, conform normelor 
naționale ale acestuia.

Or. it

Amendamentul 173
Axel Voss

Proiect de directivă
Articolul 21 – punctul 6 – litera e

Textul inițiativei Amendamentul

(e) persoana care trebuie audiată poate
invoca dreptul de a nu depune mărturie 
care i-ar fi recunoscut fie de legislația
statului executant, fie de aceea a statului 
emitent.

(e) persoana care trebuie audiată trebuie 
informată cu privire la dreptul său de a nu 
depune mărturie atât în temeiul legislației 
statului de executare, cât și al legislației 
statului emitent și poate invoca, la  
alegere, oricare dintre drepturi pentru a 
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nu depune mărturie.

Or. de

Justificare

Pentru a-și putea exercita dreptul de a nu depune mărturie, o persoană trebuie mai întâi 
informată cu privire la acest drept. Dacă are posibilitatea de a alege cu adevărat între 
dreptul de a nu depune mărturie, în conformitate cu legislația statului emitent și cu cea a 
statului de executare, martorul trebuie să fie informat în mod corespunzător cu privire la 
ambele opțiuni și la consecințele acestora.

Amendamentul 174
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 6 – litera e

Textul inițiativei Amendamentul

(e) persoana care trebuie audiată poate 
invoca dreptul de a nu depune mărturie
care i-ar fi recunoscut fie de legislația 
statului executant, fie de aceea a statului 
emitent.

(e) autoritatea competentă a statului 
emitent sau a statului de executare 
informează fără întârziere persoana care 
trebuie audiată cu privire la drepturile 
procedurale care îi sunt recunoscute în 
temeiul cartei și al CEDO, inclusiv cu 
privire la drepturile sale fundamentale și 
la principiul unui proces echitabil, al 
egalității armelor și la dreptul de a nu 
depune mărturie.

Or. en

Amendamentul 175
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 6 – litera e

Textul inițiativei Amendamentul

(e) persoana care trebuie audiată poate 
invoca dreptul de a nu depune mărturie 

(e) persoana care trebuie audiată poate 
invoca dreptul de a nu depune mărturie 
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care i-ar fi recunoscut fie de legislația 
statului executant, fie de aceea a statului 
emitent.

care i-ar fi recunoscut fie de legislația 
statului de executare, fie de aceea a statului 
emitent. Persoanei în cauză îi este adus la 
cunoștință acest drept înainte de audiere.

Or. en

Amendamentul 176
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 10 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) persoana acuzată nu își exprimă 
consimțământul; sau

eliminat

Or. it

Amendamentul 177
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 10 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) persoana acuzată nu își exprimă 
consimțământul; sau

(a) persoana acuzată nu își exprimă 
consimțământul, invocând un motiv 
justificat care să fie evaluat de autoritatea 
judiciară din statul de executare, conform 
normelor naționale ale acestuia, după 
consultarea autorității emitente; sau

Or. it

Amendamentul 178
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 21 – alineatul 10 – litera b
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Textul inițiativei Amendamentul

(b) executarea unei astfel de măsuri 
contravine legislației statului executant.

(b) executarea unei astfel de măsuri 
contravine principiilor constituționale ale
statului de executare.

Or. it

Amendamentul 179
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Dacă o persoană se află pe teritoriul 
unui stat membru și trebuie audiată ca 
martor sau expert de către autoritățile 
judiciare ale unui alt stat membru, 
autoritatea emitentă al statului din urmă 
poate să emită un ordin european de 
anchetă pentru a audia martorul sau 
expertul prin teleconferință, după cum se 
prevede la alineatele (2)-(4).

(1) Dacă o persoană se află pe teritoriul 
unui stat membru și trebuie audiată ca 
martor specialist sau expert de către 
autoritățile competente ale unui alt stat 
membru, autoritatea emitentă al statului din 
urmă poate să emită un ordin european de 
anchetă pentru a audia martorul specialist 
sau expertul prin teleconferință, după cum 
se prevede la alineatul (...) (4). 
Teleconferința se utilizează numai în 
cazuri excepționale, când nu este 
disponibilă nicio altă modalitate de a 
obține probe și când probele nu sunt 
contestate.

Or. en

Justificare

Este important ca probele obținute prin mijloace telefonice să fie oferite doar în cazul în care 
nu există niciun pericol de autoincriminare, cum ar fi în cazul unui martor specialist.

Amendamentul 180
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b
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Textul inițiativei Amendamentul

(b) martorul sau expertul nu este de acord 
ca audierea să aibă loc prin metoda 
respectivă.

(ba) martorul sau expertul nu este de acord 
ca audierea să aibă loc prin metoda 
respectivă, invocând un motiv justificat 
care să fie evaluat de autoritatea judiciară 
din statul de executare, conform normelor 
naționale ale acestuia.

Or. it

Amendamentul 181
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) să asigure identificarea martorului 
sau a expertului;

eliminat

Or. it

Amendamentul 182
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ca) persoana care trebuie audiată este 
informată fără întârziere cu privire la 
drepturile procedurale care îi sunt 
recunoscute în temeiul cartei și al CEDO, 
inclusiv cu privire la drepturile 
fundamentale și la principiul unui proces 
echitabil, al egalității armelor și la dreptul 
de a nu depune mărturie.

Or. en
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Amendamentul 183
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ca) să se asigure că folosirea 
teleconferinței nu contravine principiilor 
constituționale ale statului de executare.

Or. it

Amendamentul 184
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Audierea unui martor, a unui colaborator 
al justiției sau a altor persoane care 
beneficiază de protecție specială poate 
avea loc numai dacă este protejat dreptul 
acestora de a nu le fi dezvălui fața.

Or. it

Amendamentul 185
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 23 - alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Obligația stipulată în prezentul articol 
se aplică doar în măsura în care banca 
gestionară a contului posedă informațiile 
respective.

eliminat
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Or. it

Amendamentul 186
Rosario Crocetta

Proiect de directivă
Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) o infracțiune pasibilă de o pedeapsă 
care implică privarea de libertate sau o 
măsură de siguranță de o durată maximă de 
cel puțin patru ani în statul emitent și de 
cel puțin doi ani în statul executant;

(a) o infracțiune pasibilă de o pedeapsă 
care implică privarea de libertate sau o 
măsură de siguranță de o durată maximă de 
cel puțin doi ani în statul emitent sau dacă 
executarea unei astfel de măsuri 
contravine fie Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, fie 
principiilor constituționale ale statului de 
executare;

Or. it

Amendamentul 187
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 23 – alineatul 6a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(6a) Un ordin european de anchetă poate 
fi emis, de asemenea, pentru a decide 
dacă o persoană fizică sau juridică care 
face obiectul procedurii penale deține 
unul sau mai multe conturi în orice 
instituție financiară nebancară localizată 
pe teritoriul statului de executare. 
Alineatele (3)-(6) se aplică mutatis 
mutandis. În acest caz și în plus față de 
motivele de nerecunoaștere și neexecutare 
menționate la articolul 10, executarea 
unui ordin european de anchetă poate fi 
refuzată, de asemenea, dacă executarea 
măsurii nu ar fi autorizată într-un caz 
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național similar.

Or. en

Amendamentul 188
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 24 - alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Obligația stipulată în prezentul articol 
se aplică doar în măsura în care banca 
gestionară a contului posedă informațiile 
respective.

eliminat

Or. it

Amendamentul 189
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4a) Un ordin european de anchetă poate 
fi emise, de asemenea, cu privire la 
informațiile prevăzute la alineatul (1), 
referitoare la operațiunile financiare 
efectuate de instituțiile financiare 
nebancare. Alineatele (3)-(4) se aplică 
mutatis mutandis. În acest caz și în plus 
față de motivele de nerecunoaștere și 
neexecutare menționate la articolul 10, 
executarea unui ordin european de 
anchetă poate fi refuzată, de asemenea, 
dacă executarea măsurii nu ar fi 
autorizată într-un caz național similar.

Or. en
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Amendamentul 190
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 26

Textul inițiativei Amendamentul

Livrările supravegheate eliminat
(1) Ordinul european de anchetă poate fi 
emis pentru a întreprinde o livrare 
supravegheată pe teritoriul statului 
executant.
(2) Dreptul de a acționa și de a conduce și 
controla operații referitoare la executarea 
ordinului european de anchetă menționat 
la alineatul (1) aparține autorităților 
competente ale statului executant.

Or. en

Amendamentul 191
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 26

Textul inițiativei Amendamentul

Livrările supravegheate eliminat
(1) Ordinul european de anchetă poate fi 
emis pentru a întreprinde o livrare 
supravegheată pe teritoriul statului 
executant.
(2) Dreptul de a acționa și de a conduce și 
controla operații referitoare la executarea 
ordinului european de anchetă menționat 
la alineatul (1) aparține autorităților 
competente ale statului executant.

Or. en
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Amendamentul 192
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 27

Textul inițiativei Amendamentul

Măsurile de anchetă care implică 
strângerea probelor în timp real în mod 
continuu și într-o anumită perioadă de 

timp

eliminat

1. Atunci când este emis un ordin 
european de anchetă în scopul executării 
unei măsuri, inclusiv a măsurilor 
menționate la articolele 25 și 26, care 
implică strângerea probelor în timp real 
în mod continuu și într-o anumită 
perioadă de timp, executarea sa poate fi, 
de asemenea, refuzată în cazul în care, pe 
lângă motivele de refuz menționate la 
articolul 10 alineatul (1), executarea 
măsurii vizate nu ar fi autorizată într-un 
caz național similar.
2. Articolul 10 alineatul (2) se aplică 
mutatis mutandis cazurilor menționate la 
alineatul (1).
3. Autoritatea executantă poate dispune 
executarea unui ordin european de 
anchetă menționat la alineatul (1) să facă 
obiectul unui acord privind repartizarea 
costurilor.

Or. it

Amendamentul 193
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Atunci când este emis un ordin 
european de anchetă în scopul executării 

(1) Atunci când este emis un ordin 
european de anchetă în scopul executării 
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unei măsuri, inclusiv a măsurilor 
menționate la articolele 25 și 26, care 
implică strângerea probelor în timp real în 
mod continuu și într-o anumită perioadă de 
timp, executarea sa poate fi, de asemenea, 
refuzată în cazul în care, pe lângă motivele 
de refuz menționate la articolul 10 alineatul 
(1), executarea măsurii vizate nu ar fi 
autorizată într-un caz național similar.

unei măsuri, inclusiv a măsurilor 
menționate la articolul 25, care implică 
strângerea probelor în timp real în mod 
continuu și într-o anumită perioadă de 
timp, executarea sa poate fi, de asemenea, 
refuzată în cazul în care, pe lângă motivele 
de refuz menționate la articolul 10 alineatul 
(1), executarea măsurii vizate nu ar fi 
autorizată într-un caz național similar.

Or. en

Amendamentul 194
Cornelis de Jong

Proiect de directivă
Articolul 27a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 27a
Măsuri provizorii

(1) Un ordin european de anchetă poate fi 
emis cu scopul de a lua toate măsurile 
necesare pentru a preveni provizoriu 
distrugerea, transformarea, mutarea, 
transferul sau eliminarea elementului 
care poate fi utilizat ca probă.
(2) Autoritatea executantă decide și 
comunică decizia privind măsura 
provizorie cât mai curând posibil și, dacă 
este posibil, în termen de 24 de ore de la 
primirea ordinului european de anchetă.
(3) Atunci când se solicită măsura 
provizorie menționată la alineatul (1), 
autoritatea emitentă indică în ordinul 
european de anchetă dacă probele sunt 
transferate către statul emitent sau rămân 
în statul de executare. Autoritatea 
executantă recunoaște și execută ordinul 
european de anchetă și transferă probele 
în conformitate cu procedurile prevăzute 
în prezenta directivă.
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(4) Atunci când, în conformitate cu 
alineatul (3), un ordin european de 
anchetă este însoțit de o recomandare ca 
probele să rămână în statul de executare, 
autoritatea emitentă indică data încetării 
măsurii provizorii menționate la alineatul 
(1) sau data estimată pentru depunerea 
cererii de transfer al probelor către statul 
emitent.
(5) După consultarea autorității emitente, 
în conformitate cu legislația și cu 
practicile naționale, autoritatea 
executantă poate stabili condițiile 
adecvate, în funcție de condițiile specifice 
cazului, pentru limitarea perioadei în care 
se menține măsura provizorie menționată 
la alineatul (1). În cazul în care, în 
conformitate cu aceste condiții, 
autoritatea executantă intenționează să 
anuleze măsura provizorie, aceasta 
informează autoritatea emitentă, căreia i 
se oferă ocazia de a-și prezenta 
observațiile. Autoritatea emitentă 
informează fără întârziere autoritatea 
executantă că măsurile menționate la 
alineatul (1) au fost anulate.

Or. en

Amendamentul 195
Birgit Sippel

Proiect de directivă
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Acestea transmit Comisiei textul 
respectivelor dispoziții și un tabel de 
corespondență între aceste dispoziții și 
prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 196
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 31 - alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Până la … **, statele membre transmit 
Secretariatului General al Consiliului și
Comisiei textul dispozițiilor care transpun 
în legislația națională obligațiile care 
decurg din prezenta directivă.

(3) Până la … **, statele membre transmit 
Comisiei textul dispozițiilor care transpun 
în legislația națională obligațiile care 
decurg din prezenta directivă.

Or. it

Amendamentul 197
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 31 - alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Până la … **, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport de evaluare a măsurii în care statele 
membre au adoptat măsurile necesare 
pentru a se conforma prezentei directive, 
însoțit, dacă este necesar, de propuneri 
legislative.

(4) Până la … **, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport de evaluare a măsurii în care statele 
membre au adoptat măsurile necesare 
pentru a se conforma prezentei directive și 
a o pune în aplicare, însoțit, dacă este 
necesar, de propuneri legislative.

Or. it

Amendamentul 198
Sonia Alfano

Proiect de directivă
Articolul 32

Textul inițiativei Amendamentul

Raport privind cererea eliminat
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În cel mult cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentei directive, pe baza informațiilor 
de ordin cantitativ și calitativ. Raportul 
este însoțit, dacă este cazul, de propuneri 
de modificare a prezentei directive.

Or. it

Amendamentul 199
Sarah Ludford

Proiect de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) În cel mult cinci ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentei directive, pe baza informațiilor 
de ordin cantitativ și calitativ. Raportul este 
însoțit, dacă este cazul, de propuneri de 
modificare a prezentei directive.

(1) În cel mult patru ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive și ulterior,
la intervale regulate, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentei directive, 
pe baza informațiilor de ordin cantitativ și 
calitativ, inclusiv, în special, evaluarea 
impactului acesteia asupra cooperării în 
materie penală, asupra drepturilor 
fundamentale, a drepturilor la apărare și 
a cerințelor privind protecția datelor. 
Raportul este însoțit, dacă este cazul, de 
propuneri de modificare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Întrucât OEA poate avea implicații majore asupra drepturilor fundamentale, a drepturilor la 
apărare și a protecției datelor, ar trebui efectuată o evaluare complexă a efectelor sale în 
termen de un an sau doi de la punerea în aplicare a directivei de către statele membre.


