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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu 
privire la ordinul european de anchetă în materie penală
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere inițiativa prezentată de un grup de state membre Parlamentului European 
și Consiliului (09288/2010),

– având în vedere articolul 76 litera (b) și articolul 82 alineatul (1) litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora proiectul de act a fost prezentat 
(C7-0185/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere [avizele motivate prezentate Președintelui Parlamentului de către 
parlamentele naționale/avizul motivat prezentat Președintelui Parlamentului de către un 
parlament național] privind conformitatea inițiativei cu principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comisiei ...,

– având în vedere articolele 44 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-
0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Proiect de directivă
Considerentul 1

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 drepturile fundamentale, 
precum și diferitele sisteme și tradiții 
juridice și constituționale ale statelor 
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membre.

Or. pt

Justificare

Modificarea textului în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) din TFUE, care prevede că: 
„Uniunea constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre.” Scopul 
amendamentului este, de asemenea, ca primul considerent să asigure respectul absolut al 
diferențelor juridice și constituționale dintre statele membre, în absența căruia obiectivul 
directivei nu poate fi îndeplinit.

Amendamentul 2

Proiect de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1a) Tratatul de la Lisabona a introdus în 
dispozițiile dreptului penal al UE, pentru 
prima oară, un control parlamentar 
adecvat în privința principiului 
subsidiarității, de către Parlamentul 
European, în calitate de colegislator și de 
către parlamentele naționale. Prin 
Tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene a 
dobândit caracter juridic obligatoriu, 
inițiindu-se astfel o nouă etapă în privința 
protecției drepturilor omului în Uniunea 
Europeană, inclusiv a drepturilor 
fundamentale în cadrul procedurilor 
penale, precum dreptul la viață (articolul 
2), dreptul la integritatea persoanei 
(articolul 3), interzicerea torturii și a 
tratamentelor și pedepselor inumane sau 
degradante (articolul 4), dreptul la 
libertate și securitate (articolul 6), 
respectarea vieții private și de familie 
(articolul 7), dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil 
(articolul 47), prezumția de nevinovăție și 
dreptul la apărare (articolul 48), 
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principiile legalității și proporționalității 
infracțiunilor și pedepselor (articolul 49) 
și dreptul de a nu fi judecat sau 
condamnat de două ori pentru aceeași 
infracțiune (articolul 50).

Or. pt

Justificare

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a introdus un control democratic mai adecvat 
prin intermediul Parlamentului European și al parlamentelor naționale. În același timp, toate 
măsurile adoptate în domeniul dreptului penal trebuie să respecte întru totul Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ca act cu forță juridică obligatorie: în 
aplicarea dreptului Uniunii, instituțiile europene și statele membre au în prezent obligația de 
respecta o serie de drepturi fundamentale care protejează cetățenii.

Amendamentul 3

Proiect de directivă
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1b) Convenția europeană a drepturilor 
omului (CEDO) și jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului (CrEDO) 
au contribuit substanțial la ridicarea 
nivelului drepturilor omului, printre care 
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.

Or. pt
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Justificare

Având în vedere implicațiile majore pe care Directiva privind Ordinul european de anchetă 
le-ar putea avea asupra diferitelor drepturi fundamentale, implicații evidențiate în avizul 
Agenției Europene pentru Drepturile fundamentale privind OEA, trebuie subliniat faptul că 
Carta se referă direct la accepțiunea pe care Convenția europeană a drepturilor omului o 
conferă acestor drepturi.

Amendamentul 4

Proiect de directivă
Considerentul 2

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 prejudiciabile pentru drepturile 
suspecților, așa cum a demonstrat 
experiența acumulată în utilizarea 
mandatului european de arest. 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. Orice 
intervenție în instanță bazată pe o 



PR\889747RO.doc 9/44 PE478.493v02-00

RO

excepție de la drepturile fundamentale 
trebuie să constituie un demers cu 
caracter excepțional, atunci când există 
prima facie indicii clare că un drept 
procedural fundamental stipulat în Cartă 
sau în Convenția europeană a drepturilor 
omului a fost încălcat sau că aplicarea 
unei măsuri ar constitui o încălcare a 
drepturilor constituționale fundamentale 
ale unui stat.

Or. pt

Amendamentul 5

Proiect de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 implice. Prin urmare, OEA 
nu poate evita aceste diferențe, impunând 
mai puțin decât ceea ce este necesar în 
statul membru executant, iar faptul că 
normele constituționale fundamentale din 
statele membre implicate pot fi încălcate 
trebuie să constituie un motiv suplimentar 
pentru refuz.

Or. pt

Justificare

Pentru a evita apariția unor probleme constituționale în anumite state membre, este necesară 
o procedură prin care o instanță să poată valida o măsură înaintea transmiterii OEA. 
Aceasta ar asigura legalitatea măsurii ce urmează a fi luată, precum și respectarea 
diferitelor sisteme constituționale, a implicațiilor pentru administrație și a aplicării justiției.
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Amendamentul 6

Proiect de directivă
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(2b) Trebuie luat în considerare faptul că, 
în ciuda faptului că este exclusă, în 
principiu, o verificare a dublei 
incriminări în privința unei liste de 32 de 
infracțiuni în aria recunoașterii reciproce, 
există încă diferențe esențiale între 
definițiile naționale ale acestor 
infracțiuni. De aceea, statele membre 
trebuie să evite OEA atunci când pot fi 
implicate clauze de jurisdicție 
extrateritorială, când un stat membru 
inițiază o procedură penală împotriva 
cetățenilor săi (sau rezidenților) pentru 
acte săvârșite în afara teritoriului 
național, sau atunci când o faptă nu poate 
fi pedepsită în temeiul dreptului statului 
executant. Procedurile asociate 
infracțiunilor legate de impozite, taxe 
vamale și schimburi nu intră în această
categorie.

Or. pt

Amendamentul 7

Proiect de directivă
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(2c) Autoritățile de poliție nu pot fi 
considerate autorități judiciare în sensul 
articolului 82 alineatul (1) litera (a) din 
TFUE. Orice solicitare de OEA înaintată 
de poliție în statul emitent trebuie validată 
de un procuror, ținând seama de cerințele 
fundamentale din statul membru de 
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executare. Autoritatea de investigație în 
procedurile penale, competentă să ordone 
colectarea probelor, este o autoritate cu 
atribuții judiciare: concret, este o 
autoritate care pronunță, în conformitate 
cu procedurile stabilite de lege, decizii cu 
caracter obligatoriu, care intră în 
categoria „hotărârilor judecătorești”.

Or. pt

Justificare

Acest considerent este esențial pentru a asigura faptul că orice solicitare a unui OEA este 
evaluată de un procuror, un magistrat sau un judecător, respectând totodată principiul 
legalității. Articolul 82 alineatul (1) limitează clar aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce la deciziile de cooperare judiciară în materie penală și nu prevede aplicarea 
acestuia în acțiunile de cooperare polițienească în conformitate cu articolul 87 din TFUE.

Amendamentul 8

Proiect de directivă
Considerentul 6

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(6) În programul de la Stockholm, care a 
fost adoptat la 11 decembrie 2009, 
Consiliul European a decis că ar trebui să 
se urmărească instituirea unui sistem 
cuprinzător pentru obținerea probelor în 
cazurile cu o dimensiune transfrontalieră, 
pe baza principiului recunoașterii 
reciproce. Consiliul European a arătat că 
instrumentele existente în acest domeniu 
constituie un regim fragmentar și că este 
necesară o nouă abordare, bazată pe 
principiul recunoașterii reciproce, dar 
care să ia în considerare și flexibilitatea 
sistemului tradițional de asistență 
judiciară reciprocă. În consecință, 
Consiliul European a solicitat un sistem 
cuprinzător care să înlocuiască 
instrumentele existente în acest domeniu, 
inclusiv Decizia-cadru privind mandatul 

(6) În programul de la Stockholm, care a 
fost adoptat la 11 decembrie 2009, 
Consiliul European a decis că ar trebui să 
se urmărească instituirea unui sistem 
cuprinzător pentru obținerea probelor în 
cazurile cu o dimensiune transfrontalieră, 
pe baza principiului recunoașterii reciproce 
și a solicitat un sistem cuprinzător care să 
înlocuiască instrumentele existente în acest 
domeniu, inclusiv Decizia-cadru privind 
mandatul european de obținere a probelor, 
care să includă pe cât posibil toate tipurile 
de probe și care să prevadă termene pentru 
aplicare și să limiteze pe cât posibil 
motivele de refuz.
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european de obținere a probelor, care să 
includă pe cât posibil toate tipurile de 
probe și care să prevadă termene pentru 
aplicare și să limiteze pe cât posibil 
motivele de refuz.

Or. pt

Justificare

Scopul directivei este stabilirea unui instrument unic eficient pentru obținerea de probe în 
cauzele penale, astfel încât să fie depășite problemele legate de fragmentarea și
complexitatea actualelor cadre juridice și de sfera limitată de aplicare a principiului 
recunoașterii reciproce în acest domeniu. Pe baza principiului recunoașterii reciproce, 
motivele de refuz al executării unui ordin străin vor fi enumerate într-o listă exhaustivă, dar 
obiectivă și vor fi stabilite clar termenele, pentru a facilita cooperarea judiciară în acest 
domeniu.

Amendamentul 9

Proiect de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(7a) Un alt obiectiv al prezentei directive 
este să ofere un instrument eficient și 
flexibil, asigurând astfel: acțiuni mai 
rapide; admisibilitatea probelor; 
simplificarea procedurilor; un nivel 
ridicat de protecție a drepturilor omului, 
în special a drepturilor procedurale; 
reducerea cheltuielilor; creșterea 
încrederii reciproce și intensificarea 
cooperării între statele membre; și 
protecția caracteristicilor proprii ale 
sistemelor și a culturilor judiciare 
naționale, în conformitate deplină cu 
sistemele juridice și constituționale ale 
statelor membre.

Or. pt
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Justificare

Trebuie precizate obiectivele directivei. Pentru a combate rapid și eficient criminalitatea 
transfrontalieră și alte tipuri de infracțiuni deosebit de grave și dată fiind marea ușurință de 
circulație a persoanelor și a bunurilor, autoritățile naționale au nevoie de norme clare și 
flexibile privind cooperarea - subliniind însă încă o dată necesitatea ca aceste norme să 
respecte diferențele juridice și constituționale dintre statele membre.

Amendamentul 10

Proiect de directivă
Considerentul 10

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(10) Ordinul european de anchetă ar trebui 
să se axeze pe măsura de anchetă care 
trebuie utilizată. Autoritatea emitentă este 
cea mai în măsură să decidă ce măsură 
trebuie utilizată, pe baza cunoașterii 
detaliilor anchetei avute în vedere. Totuși, 
autoritatea executantă ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza un alt tip de 
măsură, fie din cauza faptului că măsura 
solicitată nu există, fie pentru că nu este 
disponibilă în temeiul legislației naționale 
sau din cauza faptului că celălalt tip de 
măsură va obține același rezultat precum 
măsura prevăzută de ordinul european de 
anchetă prin mijloace mai puțin coercitive.

(10) Ordinul european de anchetă ar trebui 
să se axeze pe măsura de anchetă care 
trebuie utilizată. Autoritatea emitentă este 
cea mai în măsură să decidă ce măsură 
trebuie utilizată, pe baza cunoașterii 
detaliilor anchetei avute în vedere. Totuși, 
autoritatea executantă ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza un alt tip de 
măsură, fie din cauza faptului că măsura 
solicitată nu există, fie pentru că nu este 
disponibilă, în cazul respectiv, în temeiul 
legislației naționale sau din cauza faptului 
că celălalt tip de măsură va obține același 
rezultat precum măsura prevăzută de 
ordinul european de anchetă prin mijloace 
mai puțin coercitive, în cazul în care 
rezultatul vizat va fi același cu cel obținut 
printr-un OEA și va interfera mai puțin 
cu drepturile fundamentale ale persoanei 
în cauză.

Or. pt
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Justificare

Dacă autoritatea emitentă poate decide ce tipul de măsură urmează să fie folosită, 
autoritatea executantă, respectând principiul proporționalității, ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza o altă măsură, mai puțin coercitivă, care să respecte drepturile 
omului, în special în cazul în care măsura solicitată este imposibilă în jurisdicția sa sau nu se 
poate aplica în speță, și care să aducă aceleași rezultate.

Amendamentul 11

Proiect de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(10a) Ar trebui să se recurgă la OEA 
atunci când executarea unei măsuri de 
anchetă este considerată proporționată, 
necesară și adecvată pentru cazul 
respectiv. De aceea, autoritatea emitentă 
ar trebui să verifice dacă probele căutate 
sunt necesare și proporționate în raport 
cu scopul procedurilor, dacă măsura 
aleasă este necesară și proporționată în 
raport cu scopul colectării probelor și 
dacă, prin emiterea unui OEA, un alt stat 
membru poate fi implicat în obținerea 
probelor. Evaluarea adecvată a 
proporționalității este o cerință 
constituțională în unele state membre, 
precum și o exigență în conformitate cu 
articolul 8 din Convenția europeană a 
drepturilor omului. Prin urmare, o lipsă 
clară și evidentă a proporționalității poate 
constitui o încălcare a drepturilor omului 
și/sau a principiilor constituționale 
fundamentale naționale.

Or. pt
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Amendamentul 12

Proiect de directivă
Considerentul 10b (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(10b) Pentru a asigura transmiterea 
ordinului european de anchetă către 
autoritatea competentă a statului 
executant, autoritatea emitentă poate face 
uz de toate mijloacele posibile sau 
relevante de transmitere, inclusiv, de 
exemplu, de sistemul de telecomunicații al 
Rețelei judiciare europene, al Eurojust 
sau de alte canale utilizate de autoritățile 
judiciare competente. În cazul în care 
ordinul european de anchetă a fost validat 
de o autoritate judiciară, autoritatea 
respectivă poate fi considerată, de 
asemenea, autoritate emitentă în privința 
transmiterii unui OEA.

Or. pt

Amendamentul 13

Proiect de directivă
Considerentul 11

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(11) Executarea unui ordin european de 
anchetă ar trebui să se desfășoare în 
conformitate cu formalitățile și procedurile 
indicate în mod expres de statul emitent, în 
cea mai mare măsură posibilă și fără a 
aduce atingere principiilor fundamentale de 
drept al statului emitent. 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. 

(11) Executarea unui ordin european de 
anchetă ar trebui să se desfășoare în 
conformitate cu formalitățile și procedurile 
indicate în mod expres de statul emitent, în 
cea mai mare măsură posibilă și fără a 
aduce atingere principiilor fundamentale de 
drept al statului emitent. 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.
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Posibilitatea nu implică niciun fel de 
competențe ale autorităților de aplicare a 
legii pentru autoritățile statutului emitent 
pe teritoriul statutului executant.

Posibilitatea nu implică niciun fel de 
competențe ale autorităților de aplicare a 
legii pentru autoritățile statutului emitent 
pe teritoriul statutului executant.
Autoritatea executantă ar trebui să 
respecte această solicitare, dacă este cazul 
stabilind condiții privind sfera și natura 
asistenței autorităților statului emitent. Se 
creează astfel un sistem care încurajează 
autoritățile judiciare să coopereze între 
ele, în spiritul încrederii reciproce, 
promovând mecanisme nu numai pentru 
facilitarea cooperării dintre autorități, dar 
și pentru îmbunătățirea protecției 
judiciare a drepturilor individuale.

Or. pt

Amendamentul 14

Proiect de directivă
Considerentul 12

Textul propus de către grupul de state 
membre

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.

(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, în măsura în 
care este necesar pentru preveni efectele 
adverse ale aplicării principiului 
recunoașterii reciproce într-un domeniu 
juridic nearmonizat în privința dreptului 
penal și al procedurilor penale, în special 
în ceea ce privește protecția drepturilor 
fundamentale și a normelor 
constituționale fundamentale ale statelor 
membre.

Or. pt
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Justificare

Trebuie aduse clarificări cu privire la existența unor motive de refuz datorită aplicării 
recunoașterii reciproce într-un domeniu juridic nearmonizat, în care procedurile penale 
diferă.

Amendamentul 15

Proiect de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(12a) Prezenta directivă respectă 
principiul ne bis in idem, care prevede că 
nimeni nu poate fi judecat sau pedepsit de 
două ori pentru aceleași fapte și pentru 
aceeași infracțiune. Acest principiu este 
consacrat ca drept individual în 
instrumentele juridice internaționale din 
domeniul drepturilor omului, cum ar fi 
Protocolul nr. 7 la Convenția europeană a 
drepturilor omului (articolul 4), și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (articolul 50) și este recunoscut 
în toate sistemele juridice bazate pe 
respectarea și protecția libertăților 
fundamentale. Prin urmare, principiul ne 
bis in idem reprezintă un principiu 
fundamental în dreptul Uniunii 
Europene. Ca urmare, autoritatea 
executantă ar trebui să aibă dreptul să 
refuze executarea unui OEA atunci când 
aceasta contravine acestui principiu și 
când se dovedește că persoana în cauză a 
fost deja judecată pentru aceleași fapte și 
că există o hotărâre definitivă, în 
condițiile stabilite la articolul 54 din 
Convenția din 19 iunie 1990 de aplicare a 
Acordului Schengen și ținând seama de 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene. Având în vedere caracterul 
preliminar al procedurilor care stau la 
baza unui ordin european de anchetă și 
complexitatea analizei condițiilor impuse 
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de articolul 54, autoritatea executantă ar 
trebui să informeze și să se consulte cu 
autoritatea emitentă, care ar trebui să ia, 
la rândul ei, în considerare informațiile 
primite și să întreprindă măsurile 
necesare cu privire la procedurile ce stau 
la baza emiterii unui ordin european de 
anchetă. Aceste consultări nu ar trebui să 
aducă atingere obligației autorității 
executante de a se consulta cu autoritatea 
emitentă în conformitate cu Decizia-cadru 
2009/948/JAI a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind prevenirea și 
soluționarea conflictelor referitoare la 
exercitarea competenței în cadrul 
procedurilor penale.

Or. pt

Justificare

Acest amendament se referă la introducerea unui motiv suplimentar de refuz, bazat pe 
principiul „ne bis in idem”, care prevede că o persoană nu poate fi judecată de două ori 
pentru aceleași fapte și pentru aceeași infracțiune; acest principiu este consacrat ca drept 
individual în instrumentele juridice internaționale din domeniul drepturilor omului.

Amendamentul 16

Proiect de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(13a) Căile de atac disponibile împotriva 
unui ordin european de anchetă ar trebui 
să fie cel puțin echivalente celor 
disponibile în cauzele interne împotriva 
măsurii de anchetă respective. În 
conformitate cu legislația lor națională, 
statele membre ar trebui să asigure 
aplicabilitatea acestor căi de atac și ar 
trebui să informeze în mod prompt părțile 
interesate cu privire la posibilitățile și 
metodele de a recurge la căi de atac. În 
cazurile în care obiecțiile împotriva unui 
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ordin european de anchetă sunt înaintate 
de către partea interesată în statul 
executant 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. pt

Amendamentul 17

Proiect de directivă
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(13b) Costurile angajate pe teritoriul 
statului executant pentru executarea unui 
ordin european de anchetă ar trebui să fie 
suportate exclusiv de statul membru 
respectiv. Acest lucru este în conformitate 
cu principiul general al recunoașterii 
reciproce. Cu toate acestea, executarea 
unui ordin european de anchetă poate 
implica costuri excepțional de ridicate din 
partea statului executant. Astfel de costuri 
excepțional de ridicate își pot avea 
originea, de exemplu, în necesitatea de a 
obține avize complexe din partea 
experților, operațiuni de poliție de mare 
amploare sau activități de supraveghere 
pe parcursul unei perioade lungi. Acest 
aspect nu ar trebui să împiedice 
executarea unui ordin european de 
anchetă, drept pentru care autoritatea 
emitentă și cea executantă ar trebui să 
încerce să stabilească ce costuri trebuie 
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considerate excepțional de ridicate. În 
cazul în care nu se poate ajunge la un 
acord, autoritatea emitentă poate decide 
să retragă ordinul european de anchetă 
sau să îl mențină și să suporte acea parte 
a costurilor care este estimată ca 
excepțional de ridicată de către statul 
executant. Acest mecanism nu constituie 
un motiv suplimentar de refuz și nu ar 
trebui să se abuzeze de acesta într-un mod 
care ar conduce la amânarea sau 
împiedicarea executării unui ordin 
european de anchetă.

Or. pt

Justificare

Chestiunea costurilor angajate pe teritoriul statului executant este extrem de importantă în 
ceea ce privește garantarea recunoașterii principiului recunoașterii reciproce. În plus, 
realizarea efortului de recunoaștere și executare a unui ordin european de anchetă implică 
suportarea costurilor executării sale, deoarece atât statul emitent, cât și statul executant 
contribuie la același obiectiv: realizarea unui spațiu de justiție și libertate, care va fi cu 
siguranță în beneficiul tuturor.

Amendamentul 18

Proiect de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(14a) Prin declarația referitoare la 
utilizarea limbilor, statele membre vor fi 
încurajate să includă, în afară de limba 
lor oficială, cel puțin o limbă care este 
utilizată în mod obișnuit în Uniunea 
Europeană. Utilizarea acestei limbi nu ar
trebui să aducă atingere în niciun fel 
drepturilor suspectului în ceea ce privește 
interpretarea și traducerea în cadrul 
procedurilor penale, astfel cum este 
prevăzut în Directiva 2010/64/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 octombrie 2010 privind dreptul la 
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interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale.

Or. pt

Amendamentul 19

Proiect de directivă
Considerentul 16

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(16) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume recunoașterea reciprocă 
a deciziilor luate în vederea obținerii de 
probe, nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii respectivului obiectiv.

(16) Principiul subsidiarității, astfel cum 
este prevăzut la articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, a fost 
introdus de Tratatul de la Maastricht și 
exprimă faptul că orice aspect care poate 
fi decis sau gestionat mai bine la nivel 
național, regional sau local nu ar trebui 
reglementat la nivelul Uniunii. Potrivit 
acestui principiu, deciziile Uniunii sunt, 
prin urmare, limitate la cazurile în care 
acestea vor fi mai eficiente și mai 
satisfăcătoare decât acțiunea întreprinsă 
la nivel național. Dată fiind nevoia de 
consolidare a procesului de integrare 
europeană prin instituirea unor măsuri 
vizând creșterea eficienței cooperării 
judiciare între statele membre și deoarece 
obiectivul prezentei directive, și anume 
recunoașterea reciprocă a deciziilor luate în 
vederea obținerii de probe, nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre și, prin urmare, având în vedere 
amploarea și efectele acțiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii respectivului obiectiv.
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Or. pt

Justificare

Trebuie subliniat faptul că, dată fiind chestiunea discutată și având în vedere că infracțiunile 
devin tot mai complexe și capătă un caracter transfrontalier tot mai accentuat, eficacitatea 
mecanismelor de obținere a probelor nu poate fi realizată în mod corespunzător prin 
acțiunile separate și individuale ale fiecărui stat membru. Dacă un stat este ineficient în 
investigațiile sale, acest lucru ar putea prejudicia întreaga zonă UE, fapt ce justifică, așadar, 
eforturi comune și un nivel maxim de cooperare.

Amendamentul 20

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1) Ordinul european de anchetă(EIO) 
reprezintă o decizie judiciară emisă de o 
autoritate competentă a unui stat membru 
(statul emitent) în vederea desfășurării 
uneia sau a mai multor măsuri de anchetă 
specifice într-un alt stat membru (statul 
executant) în vederea strângerii probelor în 
cadrul procedurilor menționate la articolul 
4.

(1) Ordinul european de anchetă (EIO) 
reprezintă o decizie judiciară emisă de o 
autoritate competentă a unui stat membru 
(statul emitent) în vederea desfășurării 
uneia sau a mai multor măsuri de anchetă 
specifice într-un alt stat membru (statul 
executant) în vederea strângerii probelor 
conform dispozițiilor prezentei directive și, 
în special, în cadrul procedurilor 
menționate la articolul 4.

Or. pt

Amendamentul 21

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 

(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 
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privind Uniunea Europeană, și 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.

privind Uniunea Europeană, inclusiv 
dreptul la apărare al persoanelor care fac 
obiectul unor proceduri penale și 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 fundamentale, inclusiv
libertatea de asociere, libertatea presei și 
libertatea de exprimare în alte mijloace de 
informare în masă.

Or. pt

Amendamentul 22

Proiect de directivă
Articolul 2

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

În sensul prezentei directive: În sensul prezentei directive:

(-aa) „stat emitent” înseamnă statul 
membru în care ordinul european de 
anchetă este emis;
(-ab) „stat executant” înseamnă statul 
membru care execută ordinul european 
de anchetă și în care se află persoana 
vizată de măsura de anchetă vizată sau 
documentul, obiectul sau datele care 
urmează a fi sechestrate, examinate sau 
inspectate;

(a) „autoritate emitentă” înseamnă: (a) „autoritate emitentă” înseamnă un 
judecător, o instanță judecătorească, un 
judecător de instrucție sau un procuror 
competent pentru cauza vizată;

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

(ii) orice altă autoritate judiciară, astfel 
cum este definită de către statul emitent, 
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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;
(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 judiciară care are competența de 
a recunoaște sau de a executa un ordin 
european de anchetă (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.

Or. pt

Amendamentul 23

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 
către autoritatea emitentă.

(1) Ordinul european de anchetă, prezentat 
în formularul prevăzut în anexa A, se 
completează, se semnează, iar conținutul 
său se certifică pentru conformitate și 
corectitudine de către autoritatea emitentă.

Or. pt

Justificare

Amendamentul vizează garantarea faptului că autoritatea emitentă certifică nu numai 
conformitatea, ci și corectitudinea conținutului formularului EIO.
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Amendamentul 24

Proiect de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

Articolul 5a
(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 
față de scopul procedurilor menționate la 
articolul 4;
(b) măsurile de anchetă menționate în 
ordinul european de anchetă ar fi dispuse 
în același 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. pt

Justificare

Alineatul (1) este justificat datorită importanței tot mai mari a principiului proporționalității 
ca cerință constituțională în multe state membre, în conformitate cu articolul 8 din Convenția 
europeană a drepturilor omului (într-o societate democratică, orice ingerință în dreptul la 
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viața privată nu este justificabilă decât atunci când acest lucru este necesar). Aceasta 
înseamnă că intensitatea acțiunii trebuie să fie întotdeauna conformă obiectivului propus. De 
asemenea, este reafirmată obligativitatea validării unui ordin european de anchetă de către 
un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror.

Amendamentul 25

Proiect de directivă
Articolul 6

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1) Ordinul european de anchetă se 
transmite de autoritatea emitentă către 
autoritatea executantă prin orice mijloace 
care permit o înregistrare scrisă și în 
condiții care să permită statului executant 
să stabilească autenticitatea acestuia. Toate 
comunicările oficiale ulterioare au loc 
direct între autoritatea emitentă și 
autoritatea executantă.

(1) Ordinul european de anchetă, completat 
în conformitate cu articolul 5, se transmite 
de autoritatea emitentă către autoritatea 
executantă prin orice mijloace care permit 
o înregistrare scrisă și în condiții care să 
permită statului executant să stabilească 
autenticitatea acestuia. 

Or. pt

Amendamentul 26

Proiect de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1a) Toate comunicările oficiale 
ulterioare au loc direct între autoritatea 
emitentă și autoritatea executantă.

Or. pt
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Amendamentul 27

Proiect de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 de 
telecomunicații al Rețelei Judiciare 
Europene.

Or. pt

Amendamentul 28

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(6a) În contextul acestui articol, sistemele 
de autentificare sunt create pentru a 
asigura că doar organismele autorizate au 
acces la bazele de date ce conțin date cu 
caracter personal și pot utiliza aceste baze 
de date.

Or. pt

Amendamentul 29

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(2) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3), autoritatea 
emitentă participă la executarea ordinului 
european de anchetă în statul executant, 

(2) Atunci când autoritatea emitentă 
participă la executarea ordinului 
european de anchetă în statul executant, 
în conformitate cu articolul 8 alineatul 
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aceasta poate adresa, fără a aduce atingere 
notificărilor făcute în temeiul articolului 28 
alineatul (1) litera (c), un ordin european 
de anchetă care suplimentează ordinul 
european de anchetă anterior direct 
autorității executante, pe durata prezenței 
sale pe teritoriul statului în cauză.

(3), autoritatea emitentă poate adresa, fără 
a aduce atingere notificărilor făcute în 
temeiul articolului 28 alineatul (1) litera 
(c), un ordin european de anchetă care 
suplimentează ordinul european de anchetă 
anterior direct autorității executante, pe 
durata prezenței sale pe teritoriul statului în 
cauză.

Or. pt

Justificare

Acest articol prevede posibilitatea emiterii unui ordin european de anchetă pentru a completa 
un ordin european de anchetă transmis anterior [articolul 7 alineatul (1)]. Acesta clarifică, 
de asemenea, faptul că, dacă este prezentă în cursul executării măsurii de anchetă în statul 
executant, autoritatea emitentă poate, în cursul executării, să transmită direct autorității 
executante OEA care completează OEA precedent. În consecință, nu este necesar ca noul EIO 
să fie emis în statul emitent, nici nu este necesară, în acest caz, transmiterea ordinului EIO 
prin autoritățile centrale, atunci când acestea există în conformitate cu articolul 6 alineatul 
(2).

Amendamentul 30

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1) Autoritatea de executare recunoaște un 
ordin european de anchetă, transmis în 
conformitate cu articolul 6, fără a fi 
necesară nicio altă formalitate, și ia, fără 
întârziere, măsurile necesare executării sale 
în același mod și cu aceleași mijloace ca în 
situația în care măsura de anchetă în cauză 
ar fi fost dispusă de către o autoritate a 
statului executant, cu excepția cazului în 
care această autoritate hotărăște să invoce 
unul dintre temeiurile de nerecunoaștere 
sau de neexecutare menționate la articolul 
10 sau unul dintre temeiurile de amânare 
prevăzute la articolul 14.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. pt
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Amendamentul 31

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 
executant, în măsura în care autoritățile 
desemnate din statul emitent ar putea să 
asiste la executarea măsurilor de anchetă 
menționate în ordinul european de 
anchetă într-o cauză similară la nivel 
național. Autoritatea executantă se 
conformează acestei cereri, cu condiția ca 
această participare să nu contravină 
principiilor fundamentale de drept al 
statului executant și să nu aducă atingere 
intereselor sale esențiale în materie de 
securitate națională.

Or. pt

Amendamentul 32

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(3a) Autoritățile statului emitent prezente 
în statul executant trebuie să respecte 
dreptul statului executant pe durata 
executării ordinului european de anchetă. 
Statul emitent nu deține niciun fel de 
competențe specifice autorităților de 
aplicare a legii pe teritoriul statutului 
executant.
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Or. pt

Amendamentul 33

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(3b) Autoritatea emitentă și executantă se 
consultă între ele, prin orice mijloace 
adecvate, în vederea facilitării aplicării 
dispozițiilor prezentului articol.

Or. pt

Amendamentul 34

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 nu este admisibilă 
într-o cauză națională similară; sau

Or. pt
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Amendamentul 35

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(-aa) atunci când executarea acestuia ar 
contraveni principiului ne bis in idem;

Or. pt

Justificare

Primul motiv se referă la principiul ne bis in idem, care prevede că o persoană nu poate fi 
urmărită penal sau judecată de două ori pentru aceleași fapte și pentru același comportament 
infracțional. Acest principiu este consacrat ca drept individual în instrumentele juridice 
internaționale din domeniul drepturilor omului, cum ar fi Protocolul nr. 7 la Convenția 
pentru protecția drepturilor omului (articolul 4), și în Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene (articolul 50) și este recunoscut în toate jurisdicțiile bazate pe conceptul de 
respectare și protejare a libertăților fundamentale. Principiul ne bis in idem este în mod 
special important într-un moment în care nivelul criminalității transfrontaliere este în 
creștere, iar problemele legate de jurisdicție în ceea ce privește urmăririle penale devin tot 
mai complexe.

Amendamentul 36

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(-ab) ordinul european de anchetă 
privește fapte care nu constituie 
infracțiune sau contravenție în temeiul 
legislației naționale a statului executant;

Or. pt

Justificare

Al doilea motiv: atunci când ordinul european de anchetă privește fapte care nu constituie 
infracțiune sau contravenție conform legislației naționale a statului executant.
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Amendamentul 37

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(-ac) ordinul european de anchetă 
privește infracțiuni care:
(i) sunt considerate de legislația statului 
executant ca fiind săvârșite în întregime, 
în mare parte sau în principal pe teritoriul 
său sau într-un loc echivalent cu teritoriul 
său;
(ii) au fost săvârșite în afara teritoriului 
statului emitent, iar legislația statului 
executant nu permite începerea unor 
proceduri judiciare în cazul unor astfel de 
infracțiuni în cazul în care acestea sunt 
comise în afara teritoriului acelui stat;

Or. pt

Justificare

Al treilea motiv: (i) dacă ordinul european de anchetă este legat de infracțiuni care sunt 
considerate de legislația statului executant ca fiind săvârșite în întregime, în mare parte sau 
în principal pe teritoriul său sau într-un loc echivalent cu teritoriul său. Evident, în acest caz, 
statul executant va pretinde competența exclusivă de a iniția procedurile penale sau de a 
desfășura investigații în domeniu; (ii) dacă ordinul european de anchetă este legat de 
infracțiuni care au fost săvârșite în afara teritoriului statului emitent, iar legislația statului 
executant nu permite începerea unor proceduri judiciare în cazul unor astfel de infracțiuni 
în cazul în care acestea sunt comise în afara teritoriului acelui stat.

Amendamentul 38

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(a) în cazul în care legislația statului (a) în cazul în care legislația statului 
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executant prevede o imunitate sau un 
privilegiu care face imposibilă executarea 
ordinului european de anchetă;

executant prevede o imunitate sau un 
privilegiu care face imposibilă executarea 
ordinului european de anchetă; în cazul în 
care o autoritate din statul executant are 
competența de a ridica privilegiul sau 
imunitatea respectivă, autoritatea 
executantă poate solicita exercitarea 
imediată a acestei competențe; în cazul în 
care o autoritate din alt stat sau o 
organizație internațională are competența 
de a ridica privilegiul sau imunitatea 
respectivă, autoritatea emitentă solicită 
exercitarea acestei competențe;

Or. pt

Justificare

Cel de-al patrulea motiv se referă la o imunitate sau un privilegiu existent în temeiul 
legislației statului executant. Se subînțelege că atunci când există probabilitatea ridicării 
imunității sau privilegiului într-o perioadă de timp rezonabilă, autoritatea executantă poate 
decide, în schimb, să amâne executarea, în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul 39

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(aa) există reguli care determină sau 
limitează răspunderea penală în ceea ce 
privește libertatea presei sau libertatea de 
exprimare prin alte mijloace de informare 
și care fac imposibilă executarea 
ordinului european de anchetă;

Or. pt
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Justificare

Al cincilea motiv se referă la existența unor reguli privind libertatea presei sau libertatea de 
exprimare prin alte mijloace de informare și care împiedică executarea ordinului european 
de anchetă.

Amendamentul 40

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(ba) există dovezi clare și obiective de 
încălcare a unui drept fundamental 
prevăzut de Carta drepturilor 
fundamentale sau de Convenția 
europeană a drepturilor omului sau în 
cazul în care executarea unei măsuri ar 
intra în contradicție evidentă cu 
principiile constituționale naționale 
fundamentale cu privire la procedurile 
penale;

Or. pt

Justificare

Al șaselea motiv de refuz se referă la încălcarea drepturilor fundamentale înscrise în 
principalele instrumente internaționale, cum sunt Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene sau Convenția europeană a drepturilor omului, precum și nerespectarea 
principiilor constituționale naționale fundamentale referitoare la procedurile penale.

Amendamentul 41

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(bb) măsura nu a fost validată de un 
judecător, în cazul în care, în statul 
emitent, aceasta nu a fost emisă de un 
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judecător, iar în statul executant există 
această cerință;

Or. pt

Justificare

Al optulea motiv de refuz se referă la cazul în care măsura de investigație nu a fost validată 
de o autoritate judiciară, respectiv de un judecător, iar în statul executant există această 
cerință, conform tradițiilor constituționale ale acestuia.

Amendamentul 42

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(d) dacă ordinul european de anchetă a fost 
emis în cadrul unor proceduri menționate 
la articolul 4 alineatele (b) și (c) și măsura 
nu ar fi fost autorizată într-un caz național 
similară.

(d) ordinul european de anchetă a fost emis 
în cadrul unor proceduri menționate la 
articolul 4 literele (b) și (c), iar măsura nu 
ar fi autorizată în temeiul legislației 
statului executant într-o cauză similară la 
nivel național;

Or. pt

Justificare

Al zecelea motiv de refuz se referă la faptul că ordinul european de anchetă poate fi folosit 
pentru a obține dovezi nu numai în procedurile penale, dar și în anumite tipuri de proceduri 
administrative cu aspecte penale (articolul 4). Nu este rezonabil să se combine aplicarea sa 
la procedurile administrative cu extinderea la toate măsurile de investigare. În acest sens, 
trebuie să i se acorde un oarecare spațiu de manevră statului executant. În consecință, faptul 
că EIO este emis nu în cadrul procedurilor penale, ci în cadrul procedurilor administrative 
este menționat ca posibil motiv de refuz.
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Amendamentul 43

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1a) În ceea ce privește infracțiunile care 
țin de impozite, taxe vamale sau rate de 
schimb, recunoașterea sau executarea nu 
poate fi refuzată pe motiv că legislația 
statului executant nu impune același tip 
de impozite, accize, taxe vamale sau rate 
de schimb ca și cea din statul emitent.

Or. pt

Amendamentul 44

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1b) În cazul în care un ordin european 
de anchetă este completat incorect și, de 
asemenea, în cazurile menționate la 
alineatul (1) literele (aa), (ba), (b) și (c), 
înainte de a decide nerecunoașterea sau 
neexecutarea unui ordin european de 
anchetă, în întregime sau în parte, 
autoritatea executantă se consultă cu 
autoritatea emitentă, prin orice mijloace 
adecvate, și, după caz, îi solicită să 
furnizeze, fără întârziere, orice informații 
necesare.

Or. pt
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Amendamentul 45

Proiect de directivă
Articolul 13

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 părțile terțe 
de bună credință, pot avea la dispoziție căi 
de atac împotriva recunoașterii și 
executării unui ordin european de 
anchetă, pentru apărarea unor interese 
legitime, înaintea unei instanțe 
judecătorești din statul executant.

(2) 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.

(3) 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.
(4) 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 executant 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.
(5) Statul executant suspendă 
transferarea probelor obținute în cursul 
executării ordinului european de anchetă 
în așteptarea rezultatului căii de atac.

Or. pt
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Amendamentul 46

Proiect de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(a) executarea acestuia ar putea aduce 
atingere unei anchete penale sau unei 
urmăriri penale în curs, atât timp cât
statul executant consideră necesar; sau

(a) probele obținute ar putea fi, de 
asemenea, relevante pentru anchete ori 
urmăriri penale în curs sau ar putea 
aduce prejudicii unor astfel de anchete 
sau urmăriri penale, atât timp cât statul 
executant consideră necesar; sau

Or. pt

Justificare

Articolul 14 se referă la amânarea recunoașterii sau executării unui ordin european de 
anchetă. O astfel de amânare este posibilă dacă executarea EIO ar aduce atingere unei 
investigații sau urmăriri penale în desfășurare sau dacă probele vizate sunt folosite, deja, în 
cadrul altor proceduri penale. A se remarca faptul că amânarea trebuie să fie cât mai scurtă 
cu putință, așa cum se arată în alineatul (2) din articolul în cauză.

Amendamentul 47

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

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1a) 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 executant de îndată ce 
nu mai sunt necesare în statul emitent sau 
în oricare alt moment convenit de 
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autoritățile competente.

Or. pt

Amendamentul 48

Proiect de directivă
Articolul 16

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

Atunci când este prezent pe teritoriul 
statului executant în cadrul aplicării 
prezentei directive, funcționarii din statul 
emitent sunt considerați funcționari ai 
statului executant în ceea ce privește 
infracțiunile comise împotriva acestora sau 
de către aceștia.

Atunci când, în cadrul aplicării prezentei 
directive, funcționarii din statul emitent 
sunt prezenți pe teritoriul statului 
executant, aceștia sunt considerați 
funcționari ai statului executant în ceea ce 
privește infracțiunile comise împotriva 
acestora sau de către aceștia.

Or. pt

Justificare

Există câteva situații în care funcționarii din statul emitent pot fi prezenți în statul executant 
în cursul executării EIO. Articolul 8 alineatul (3) prevede posibilitatea explicită a unei astfel 
de prezențe, dar aceasta poate surveni, de exemplu, și în cursul operațiunilor sub acoperire 
sau al livrărilor supravegheate. În consecință, sunt necesare norme privind responsabilitatea 
civilă și penală. Prin urmare, articolul 16 se referă la comiterea de infracțiuni împotriva sau 
de către funcționari din statul emitent și prevede asimilarea acestora cu funcționarii statului 
executant.

Amendamentul 49

Proiect de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(2a) Statul emitent ai cărui agenți au 
cauzat prejudicii unei persoane de pe 
teritoriul statului executant rambursează 
acestuia din urmă totalitatea sumelor pe 
care le-a plătit victimelor sau persoanelor 
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îndreptățite în numele acestora.

Or. pt

Justificare

Scopul este instituirea unor dispoziții care să permită solicitarea de despăgubiri în justiție, în 
urma operațiunilor efectuate de funcționari sau agenți ai unui stat membru pe teritoriul unui 
alt stat membru. Cu toate acestea, statul membru pe teritoriul căruia au fost cauzate 
prejudiciile respective are în primul rând obligația de a acorda despăgubiri la fel ca în cazul 
în care prejudiciile ar fi fost cauzate de propriii funcționari sau agenți. În acest caz, celălalt 
stat membru implicat rambursează în totalitatea despăgubirile achitate.

. 

Amendamentul 50

Proiect de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

Confidențialitatea Confidențialitatea și prelucrarea datelor 
cu caracter personal

Or. pt

Amendamentul 51

Proiect de directivă
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(2a) În conformitate cu legislația 
națională și dacă autoritatea executantă 
nu a indicat altfel, autoritatea emitentă 
păstrează confidențialitatea cu privire la 
orice probe și informații prevăzute de 
autoritatea executantă, cu excepția 
cazului în care difuzarea acestora este 
necesară pentru investigațiile și 
procedurile descrise în ordinul european 
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de anchetă.

Or. pt

Amendamentul 52

Proiect de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de către grupul de state 
membre

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 
executant în legătură cu o cauză în curs
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.

Or. pt

Justificare

Acest articol are legătură cu situația în care autoritatea emitentă solicită prezența în statul 
emitent a unei persoane reținute în custodia statului executant. Această metodă de transfer a 
fost inclusă în prezenta directivă pentru a garanta, de exemplu, că persoana în cauză va fi 
disponibilă pentru audieri în statul emitent și că executarea ulterioară a măsurii de anchetă 
va fi în continuare posibilă.

Amendamentul 53

Proiect de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(a) utilizarea teleconferinței contravine 
principiilor fundamentale de drept al 
statului executant; sau

(a) utilizarea teleconferinței contravine 
drepturilor fundamentale și principiilor 
fundamentale de drept al statului executant; 
sau
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Or. pt

Justificare

Audierile prin teleconferință sunt o altă metodă care poate fi deosebit de utilă atunci când 
este necesară culegerea de probe de la martori sau de la experți. Prin urmare, articolul 
prevede că ordinul european de anchetă poate fi emis pentru a obține o audiere prin 
teleconferință în care o persoană care urmează a fi audiată ca martor sau expert de către 
autoritățile judiciare ale unui stat membru este prezentă într-un alt stat membru. Articolul 
stabilește și reglementările care se aplică cu privire la cererile referitoare la audieri prin 
teleconferință. Alineatul (2) prevede două motive de refuz suplimentare față de cele 
menționate la articolul 10 alineatul (1).

Amendamentul 54

Proiect de directivă
Articolul 25

Textul propus de către grupul de state 
membre

Amendamentul

(1) Ordinul european de anchetă poate fi 
emis pentru a monitoriza, în cursul unei 
perioade de monitorizare, operațiile 
bancare care se desfășoară printr-unul sau 
mai multe conturi precizate în ordinul 
european de anchetă.

(1) Ordinul european de anchetă poate fi 
emis pentru a monitoriza, în cursul unei 
perioade de monitorizare, operațiile 
bancare care se desfășoară printr-unul sau 
mai multe conturi precizate în ordinul 
european de anchetă.

(2) În condițiile prevăzute la articol, fiecare 
stat membru ia măsurile necesare pentru a 
fi în măsură să furnizeze informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) În condițiile prevăzute la articol, fiecare 
stat membru ia măsurile necesare pentru a 
fi în măsură să furnizeze informațiile 
menționate la alineatul (1), în contextul 
monitorizării unui operațiuni bancare.

(3) Statul emitent precizează în ordinul 
european de anchetă motivele pentru care 
consideră informațiile solicitate relevante 
în scopul cercetării infracțiunii.

(3) Statul emitent precizează în ordinul 
european de anchetă motivele pentru care 
consideră informațiile solicitate relevante 
în scopul cercetării infracțiunii.

(4) Detaliile practice privind monitorizarea 
sunt convenite între autoritățile competente 
ale statului emitent și executant.

(4) Detaliile practice privind monitorizarea 
sunt convenite între autoritățile competente 
ale statului emitent și executant.

(4a) Autoritățile emitentă și executantă ar 
trebui să asigure caracterul privat și 
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confidențialitatea detaliilor bancare 
obținute în contexte care nu sunt legate de 
investigația în curs, respectiv să nu 
divulge aceste informații unor părți terțe 
și să nu le folosească în alte scopuri decât 
cele care au justificat solicitarea de 
informații.

Or. pt
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EXPUNERE DE MOTIVE

Dată fiind inadecvarea cooperării judiciare tradiționale în contextul european actual, pasul 
înainte reprezentat de adoptarea prezentei directive este neîndoielnic un factor pozitiv, care va 
ajuta la consolidarea construirii unui spațiu penal european. Directiva cristalizează tensiunile 
și reprezintă un avans în ceea ce privește progresele înregistrate în transferul suveranității, în 
numele securității și al protejării drepturilor fundamentale.

Prin urmare, în ceea ce privește integrarea penală europeană, problema este reprezentată de 
asigurarea respectării și garantării drepturilor fundamentale. Este semnificativ faptul că 
preambulul la Carta drepturilor fundamentale se referă în mod explicit la spațiul „de libertate, 
securitate și justiție", dat fiind natura sa atât de sensibilă în ceea ce privește drepturile și 
libertățile fundamentale. Nici nu este nevoie să subliniem că această garanție trebuie să fie 
„reală” și nu „formală”. De aceea, o dezvoltare bine gândită și cântărită a spațiului penal 
european necesită un control judiciar al respectării drepturilor fundamentale în Uniune.

Importanța spațiului penal european este acum, în mod evident, prioritară în cadrul procesului 
de integrare europeană, dat fiind emanciparea treptată a mecanismelor de cooperare 
tradiționale. După ce a promovat cooperarea judiciară și polițienească ca măsură de 
compensare a dispariției frontierelor interne, Uniunea Europeană merge acum mai departe, 
dincolo de cooperarea interstatală, pentru a construi treptat un spațiu penal omogen.

Progresul în domeniu trebuie să se bazeze pe următoarele principii: recunoașterea reciprocă, 
coordonarea investigațiilor și protejarea drepturilor fundamentale în cauzele penale, 
respectându-se astfel măsurile definite la articolul 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Se reafirmă astfel legătura complementară dintre recunoașterea reciprocă și 
armonizare, cu sublinierea faptului că recunoașterea reciprocă nu poate fi obținută fără 
armonizare.

Nu mai trebuie precizat că unul dintre obiectivele procesului de integrare europeană este 
tocmai promovarea libertății de circulație a persoanelor, cu garantarea securității acestora, 
prin crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție.


