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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. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, 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

referitor la Inițiativa Regatului Țărilor De Jos în vederea adoptării unei Decizii a 
Consiliului de modificare a Deciziei Consiliului 2002/956/JHA privind crearea unei 
rețele europene de protecție a personalităților
(16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere inițiativa Regatului Țărilor De Jos (16437/2008),

– având în vedere articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (c) articolul 34 alineatul (2) litera 
(c) din Tratatul UE,

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de Consiliu (C6-0029/2009),

– având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-
0193/2009),

1. aprobă inițiativa Regatului Țărilor De Jos;

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 inițiativa Regatului Țărilor De Jos;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernului Regatului Țărilor De Jos.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Statele membre cooperează în momentul de față în domeniul protecției personalităților în baza 
dispozițiilor legale în vigoare în țările respective și în conformitate cu acordurile 
internaționale în domeniu. În 2002 a fost înființată Rețeaua europeană de protecție a 
personalităților (REPP), în scopul îmbunătățirii comunicării și consultării între autoritățile 
naționale responsabile. Această decizie (Decizia Consiliului 2002/956) instituie protecția 
personalităților așa cum a fost definită în legislațiile naționale ale satelor membre sau în baza 
reglementărilor unei organizații sau instituții internaționale. Protecția personalităților cade în 
sarcina țării gazdă și există un singur punct de contact care are această responsabilitate în 
fiecare stat membru.

Ca urmarea unui incident din februarie 2008, când o foarte cunoscută figură publică olandeză, 
dna Hirshi Ali, fostă membră a Parlamentului olandez, a primit amenințări după un discurs 
despre radicalizarea islamismului la un seminar al PE, Regatul Țărilor De Jos a lansat o 
inițiativă de lărgirea a ariei de aplicare a deciziei menționate mai sus.

A fost luată decizia de a se propune modificarea Deciziei actuale a Consiliului privind crearea 
unei rețele europene de protecție a personalităților, pentru a lărgi definiția  „personalității” din 
articolul 2, astfel încât aceasta să includă și persoanele aflate într-o funcție oficială sau 
neoficială, care ar putea fi amenințată datorită contribuției sau impactului avut asupra 
dezbaterii publice.  Aceasta ar însemna că astfel de persoane ar trebui să beneficieze în mod 
egal de protecție din partea statului pe care îl vizitează.
Un alt caz similar poate fi adus în discuție, cel al faimosului romancier britanic de origine 
indiană, dl Salman Rushdie, care a fost amenințat pentru opiniile exprimate. Și el ar trebui să 
beneficieze de protecție atunci când vizitează o țară unde ar putea fi agresat și atacat, mai ales 
că asupra lui planează o amenințare deschisă cu moartea din partea unei terțe țări; 

Raportorul se pronunță în favoarea propunerii.

În plus, Raportorul ar dori să supună discuției următoarele chestiuni rezultate din examinarea 
propunerii:

 ar trebui, oare, instituit un mecanism de revizuire pentru a formula concluzii cu privire 
la cazurile anterioare și pentru a verifica plus-valoarea acestui sistem de protecție a 
personalităților, aflate sau nu în funcții oficiale? acest fapt ne-ar permite îmbunătățirea 
sistemului, în caz că este necesară.

 acest mecanism de revizuire ar constitui, de asemenea o oportunitate pentru analiza 
măsurii în care cooperarea dintre statele membre ar putea fi consolidată, fără să se 
bazeze numai pe bunăvoință.
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