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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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a 
încheierii de către Eurojust a memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru 
Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul Consiliului (11595/2015),

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel 
cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 
privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-
0303/2015),

– având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a 
Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate1, în 
special articolul 26 alineatul (2),

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 aprilie 2015 2,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0353/2015),

1. aprobă proiectul Consiliului;

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 textul aprobat de Parlament;

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

1  JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
2 Hotărârile Curții de Justiție din 16 aprilie 2015 în cauzele conexate C-317/13 și C-679/13, 
Parlamentul/Consiliul, ECLI:EU:C:2015:223, și în cauza C-540/13, Parlamentul/Consiliul, 
ECLI:EU:C:2015:224.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de decizie de punere în aplicare formalizează încheierea de către Eurojust a 
memorandumului de înțelegere cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), 
pentru care Comisia pentru afaceri juridice este responsabilă în temeiul anexei VI la 
Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Scopul memorandumului de înțelegere este consolidarea cooperării dintre Eurojust și OAPI în 
conformitate cu mandatele lor respective. 

O dispoziție demnă de menționat este articolul 3 alineatul (5) din memorandum, potrivit 
căruia „schimburile de informații sau de experiență prevăzute în prezentul memorandum de 
înțelegere nu includ transmiterea de informații operaționale, printre care date ce trimit la o 
persoană identificată sau identificabilă”. Această clarificare a fost primită pozitiv de Organul 
de control comun al Eurojust. Raportorul salută întru totul această abordare și solicită 
Consiliului să manifeste vigilență cu privire la punerea în aplicare a garanției de protecție a 
datelor prevăzută la articolul 3 alineatul (5) din memorandum. 

O altă dispoziției interesantă este articolul 6 privind soluționarea diferendelor. În conformitate 
cu alineatul (1) al acestuia, diferendele privind interpretarea sau aplicarea memorandumului 
se soluționează „prin consultări și negocieri între reprezentanții” Eurojust și OAPI, 
excluzându-se astfel arbitrarea de către terți. Acest lucru este conform cu practicile din 
majoritatea acordurilor de acest tip1. 

În schimb, alineatul (2) de la articolul 6 prevede că, în cazul unei încălcări flagrante a 
dispozițiilor memorandumului sau în situația în care Eurojust sau OAPI consideră că acest 
lucru este iminent în viitorul apropiat, oricare dintre cele două instituții poate suspenda 
temporar aplicarea memorandumului până la desfășurarea consultărilor și a negocierilor 
prevăzute la alineatul (1). Această clauză de suspendare este neobișnuită în raport cu celelalte 
acorduri încheiate de Eurojust. 

Se pare însă că Eurojust și OAPI au convenit să încheie acest memorandum întrucât, după 
cum se menționează la considerentul 6, cele două instituții „sunt dispuse și pregătite să 
dezvolte o cooperare strategică ce le poate ajuta să își atingă obiectivele ce le revin”. Se 
poate deduce că Eurojust și OAPI consideră că prevederile memorandumului (inclusiv 
articolul 6) contribuie la o mai bună realizare a sarcinilor ce le revin. Pe cale de consecință, 
memorandumul este un element de interes comun pentru Eurojust și OAPI și ar trebui aprobat 
ca atare de Consiliu. 

1 A se vedea, de exemplu, articolul 9 din Memorandumul de înțelegere privind cooperarea dintre Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Eurojust, articolul 9 din Memorandumul de înțelegere privind 
cooperarea dintre Frontex și Eurojust și articolul 7 din Memorandumul de înțelegere privind cooperare dintre 
Eurojust și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT). Excepție face articolul 21 din 
Acordul dintre Eurojust și Europol, care prevede arbitrarea de către o comisie ad hoc. 
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