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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 poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a 

Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal 

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06182/1/2017 – C8-0150/2017), 

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 

Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0363), 

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

 având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru control bugetar și Comisiei 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, desfășurate în conformitate cu articolul 55 

din Regulamentul de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru control bugetar și a 

Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0230/2017), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene; 

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul 

General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 Texte adoptate la 16.4.2014, P7_TA(2014)0427. 
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

 

Încheierea negocierilor referitoare la Directiva privind combaterea fraudelor îndreptate 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal („Directiva PIF”) 

reprezintă un moment istoric pentru UE. Acesta este primul pas în direcția unei armonizări a 

legislației penale în Europa, mai precis a legislației care vizează infracțiunile comise 

împotriva bugetului UE. Raportorii responsabili din cadrul Comisiei pentru control bugetar și 

al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și-au concentrat atenția asupra 

acestui subiect timp de mai mult de patru ani, desfășurând în acest scop negocieri la care au 

participat miniștrii de justiție ai statelor membre.  

Parlamentul a instituit în prezent temeiul juridic care reglementează activitatea Parchetului 

European, prin definirea competențelor acestei instituții. În ceea ce privește frauda 

transfrontalieră în materie de TVA, poate fi semnalat un progres important: 

 frauda în materie de TVA este inclusă în domeniul de aplicare a directivei în cazurile în 

care se înregistrează o pierdere de cel puțin 10 milioane EUR în două sau mai multe 

state membre. Acest prag face obiectul unei clauze de revizuire, care prevede 

posibilitatea reexaminării sale în cadrul unei revizuiri viitoare a directivei; 

 frauda în materie de achiziții publice a fost inclusă, de asemenea, în domeniul de 

aplicare a clauzei de revizuire, fiind prevăzut faptul că, în termen de trei ani, Comisia va 

realiza o evaluare pentru a stabili dacă directiva abordează în mod eficace aceste cazuri 

și, dacă este necesar, va prezenta o propunere legislativă care să conțină dispoziții 

specifice privind frauda în materie de achiziții publice; 

 pedeapsa maximă pentru persoanele fizice, aplicabilă pe teritoriul Europei, va fi de cel 

puțin 4 ani de închisoare, în cazul în care avantajul obținut sau prejudiciul produs este 

de cel puțin 100 000 EUR. Parlamentul a clarificat faptul că atât pragurile maxime ale 

sancțiunilor, cât și pragurile stabilite pentru fiecare sancțiune trebuie să aibă caracter 

obligatoriu în toate statele membre; 

 durata termenelor de prescripție și a termenelor limită pentru executarea hotărârilor 

judecătorești este de 5 ani; clauza de revizuire stabilește, de asemenea, termenul în care 

trebuie să fie executate hotărârile judecătorești, care face obiectul acelorași condiții ca și 

cele aplicabile fraudei în materie de achiziții publice. 

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul la care s-a 

ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportorii recomandă aprobarea acesteia fără 

modificări. 
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PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND 

Titlu Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii prin intermediul dreptului penal 

Referințe 06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD) 

Data primei lecturi a PE - Numărul P 16.4.2014                     T7-0427/2014 

Propunerea Comisiei COM(2012)0363 - C7-0192/2012 

Data anunțului în plen al primirii 

poziției în primă lectură a Consiliului 

18.5.2017 

Comisii competente în fond 

       Data anunțului în plen 

CONT 

18.5.2017 
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Raportori 
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comune ale comisiilor 
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Examinare în comisie 30.5.2017 15.6.2017   
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VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND 
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Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 


