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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ 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.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai 
Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 
al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile 
Comunităților
(COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0305),

– având în vedere articolul 291 din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 16 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0214/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(A6-0339/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (Euratom, CECO, 
CEE) nr. 549/69 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene 
cărora li se aplică dispozițiile din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților 
are drept obiectiv asigurarea faptului că imunitatea de jurisdicție prevăzută în articolul 12 
litera (a) din Protocol nu se aplică personalului Europol aflat la dispoziția unei echipe comune 
de anchetă în ceea ce privește acțiunile oficiale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
operaționale care le sunt încredințate.

În cadrul reuniunii reprezentanților permanenți care a avut loc pe data de 9 aprilie 2008, s-a 
ajuns la un acord amplu și irevocabil privind propunerea de decizie a Consiliului de instituire 
a Oficiului European de Poliție (Europol). Acest nou instrument juridic va permite noii agenții 
europene să adapteze mai repede aria activităților sale pentru a se alinia circumstanțelor în 
continuă schimbare din UE, mai ales în ceea ce privește noile forme de delicte și noile 
amenințări teroriste. 

În temeiul propunerii de decizie a Consiliului, Europol va fi transformat într-o agenție a UE, 
ceea ce va însemna, printre altele, faptul că Statutul funcționarilor UE se va aplica 
personalului Europol, împreună cu privilegiile și imunitățile acestora. 

Articolul 6 din propunere prevede, de asemenea, faptul că personalul Europol poate participa, 
cu titlu de sprijin, la echipele comune de anchetă, cu condiția ca echipele respective să 
efectueze anchete privind infracțiuni care țin de competența Oficiului European de Poliție.

Protocolul din 28 noiembrie 2002 de modificare a Convenției Europol și Protocolul privind 
privilegiile și imunitățile Europol au introdus posibilitatea ca funcționarii Oficiului European 
de Poliție să participe la echipele comune de anchetă cu titlu de sprijin. Respectivul protocol 
de modificare prevede, de asemenea, faptul că imunitatea funcționarilor Europol în ceea ce 
privește exprimarea verbală sau scrisă și/sau acțiunile realizate de către aceștia în exercițiul 
funcțiilor lor oficiale nu se extinde în cazul desfășurării activităților acestora ca participanți la 
echipele comune de anchetă.

Prin urmare, scopul acestei propuneri de regulament este pur și simplu acela de a introduce un 
aspect care este deja acoperit de legislația anterioară privind Europol, și care ar trebui să fie 
acum reținut.
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PROCEDURÃ

Titlu Modificarea Regulamentului (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 de 
stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților 
Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 
al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile 
și imunitățile Comunităților
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