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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. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea 
schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Regatul Unit
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul Consiliului (14247/2019),

– 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 (C9-
0198/2019),

– având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind 
intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului 
și a criminalității transfrontaliere1, în special articolul 33, 

– având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-
0100/2020),

1. respinge proiectul Consiliului;

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

1 JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului, întemeiat pe articolul 33 din 
Decizia 2008/615/JAI a Consiliului1 (denumită în continuare Decizia Prüm) urmărește să 
permită schimbul de date dactiloscopice între Regatul Unit și statele membre care au obligații 
în temeiul Deciziei Prüm. 

1. Contextul

Decizia Prüm prevede schimbul de informații între autoritățile din statele membre 
responsabile cu prevenirea și investigarea infracțiunilor. În acest scop, autoritățile competente 
pot face schimb de date dactiloscopice prelucrate în sistemele lor naționale automatizate de 
identificare a amprentelor digitale, create pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor. 
Articolul 9 din Decizia Prüm prevede că o autoritate competentă a unui stat membru poate 
efectua căutarea automatizată a datelor dactiloscopice în sistemul național al unui alt stat 
membru. Transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de prezenta decizie nu poate 
avea loc decât după ce Consiliul a decis că un stat membru care dorește să participe la acest 
schimb de date a pus în aplicare, în dreptul său intern, dispozițiile generale privind protecția 
datelor prevăzute în Decizia Prüm [articolul 25 alineatul (2) și articolul 33]. În conformitate 
cu Decizia 2008/616/JAI a Consiliului2, decizia de punere în aplicare propusă urmează să fie 
adoptată în urma unui raport de evaluare referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor 
generale privind protecția datelor prevăzute în Decizia Prüm, pe baza unui chestionar, a unui 
proiect-pilot și a unei vizite de evaluare a căror rezultate urmează să fie prezentate 
Consiliului. 
Sistemul schimbului de informații între autoritățile competente din statele membre, instituit prin 
Decizia Prüm, se bazează pe principiul reciprocității depline a accesului și urmărește să 
intensifice cooperarea transfrontalieră prin schimburi de date prelucrate în sistemele naționale 
pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor (de exemplu, date privind persoanele 
condamnate și suspecții). Totuși, a devenit clar că punerea în aplicare a Deciziei Prüm de către 
diferite state membre nu se conformează în întregime principiului reciprocității depline. În plus, 
capacitatea de a realiza schimbul de informații între statele membre variază, de asemenea, în 
mod semnificativ și are drept rezultat un flux de informații dezechilibrat. 

În 2019, Consiliul a adoptat o decizie prin care se acordă Regatului Unit accesul la mecanismul 
de schimb pentru informațiile referitoare la ADN3. Consiliul urmărește ca, prin proiectul 
propus, să ofere Regatului Unit acces la schimbul de date dactiloscopice. Consiliul nu și-a 
exprimat intenția de a iniția un proces similar pentru datele privind înmatricularea vehiculelor, 
care este partea cea mai reușită a arhitecturii Prüm. 

Deciziile 2008/615/JAI și 2008/616/JAI ale Consiliului stabilesc norme pentru schimbul între 

1 Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, 
în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere; JO L 210, 6.8.2008, p. 
1.

2 Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a 
Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul 
combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, JO L 210, 6.8.2008, p. 12.

3 Decizia de punere în aplicare 2019/968 din 6 iunie 2019 privind lansarea schimbului automatizat de 
date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit, JO L 156, 13.6.2019, p. 8.
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statele membre. În această privință, trebuie remarcat faptul că, în octombrie 2019, Comisia 
Europeană a decis să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea 
unor scrisori de punere în întârziere Austriei, Bulgariei, Ungariei și României pentru semnarea, 
la 13 septembrie 2018, a unui acord cu cinci țări din Balcanii de Vest privind schimbul 
automatizat de date ADN, date dactiloscopice și privind înregistrarea vehiculelor. Comisia 
consideră că acordul încalcă competența exclusivă a UE în domeniu, în special deoarece 
schimbul unor astfel de date între statele membre este reglementat de deciziile de la Prüm ale 
Consiliului (Deciziile 2008/615/JAI și 2008/616/JAI ale Consiliului)4. Au fost exprimate 
preocupări similare în ceea ce privește instituirea unui schimb de date ADN și de date 
dactiloscopice cu alte țări terțe, precum SUA.

2. Obiectivul și principalele elemente ale proiectului de decizie a Consiliului

Prin prezentul proiect de decizie de punere în aplicare, Consiliul urmărește să permită 
Regatului Unit să participe la căutarea automatizată a datelor dactiloscopice și să efectueze 
transmiterea și recepționarea datelor dactiloscopice, în baza sistemului prevăzut la articolul 9 
din Decizia Prüm. 

Totuși, după cum menționează Consiliul în proiectul său de decizie de punere în aplicare, 
Regatul Unit nu intenționează să pună la dispoziție datele dactiloscopice ale suspecților, contrar 
așteptărilor Consiliului, și spre deosebire de deciziile similare adoptate pentru alte state 
membre. Acest lucru contravine, de asemenea, principiului reciprocității care stă la baza 
sistemului Prüm. 

Consiliul a acceptat această situație particulară în decizia sa anterioară, și anume Decizia de 
punere în aplicare 2019/968 din 6 iunie 2019 privind lansarea schimbului automatizat de date 
în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit, care este în vigoare de la 7 iunie 2019. 
Consiliul, conștient fiind de încălcarea principiului reciprocității și după ce Comisia a emis un 
aviz negativ ca urmare a încălcării principiului reciprocității depline, a subliniat importanța 
practică și operațională a includerii profilurilor suspecților în schimbul automatizat de date 
ADN pentru siguranța publică, în special pentru combaterea terorismului și a criminalității 
transfrontaliere. Prin urmare, Consiliul a condiționat în mod expres continuarea acestor 
schimburi de obligația Regatului Unit de a realiza o revizuire completă a politicii sale de a 
exclude profilurile suspecților din schimbul automatizat de date ADN până la 15 iunie 2020. 
Dacă, până la data respectivă, Regatul Unit nu notifică faptul că și-a revizuit politica, în 
termen de trei luni, Consiliul va reevalua situația în ceea ce privește continuarea sau încetarea 
schimbului de date ADN cu Regatul Unit.

3. Clauza de reexaminare

După cum se prevede în Decizia de punere în aplicare 2019/968 a Consiliului, în proiectul de 
decizie propus, conștient de această anomalie, Consiliul reiterează „importanța practică și 
operațională a includerii profilurilor suspecților în schimbul automatizat de date dactiloscopice 
pentru siguranța publică, în special pentru combaterea terorismului și a criminalității 
transfrontaliere”. 
Din acest motiv, Consiliul stabilește, de asemenea, o clauză de revizuire a acestei decizii de 
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punere în aplicare. Dacă, până la 15 iunie 2020, Regatul Unit nu și-a revizuit politica de a 
exclude profilurile suspecților din schimbul automatizat de date dactiloscopice, Consiliul 
poate pune capăt schimbului de date dactiloscopice cu Regatul Unit.

4. Retragerea Regatului Unit din UE: efectele perioadei de tranziție

În cazul de față, efectul practic al adoptării proiectului acestei decizii de punere în aplicare și 
schimbul de date dactiloscopice între statele membre și Regatul Unit va fi limitat la perioada 
de tranziție stabilită în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice5. Perioada 
de tranziție se încheie la 31 decembrie 2020, ulterior Regatul Unit devine o țară terță. În plus, 
cerința esențială prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Decizia Prüm se aplică statelor 
membre care participă la mecanismul Prüm. Dacă se consideră relevant și se decide astfel, o 
țară terță va avea nevoie de un instrument juridic diferit pentru a efectua schimbul de date 
dactiloscopice sau de alte date cu caracter personal prevăzut în Decizia Prüm.

5. Relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit

Relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit pot fi reglementate printr-un nou acord de 
parteneriat. Negocierile pentru acest nou acord de parteneriat au început deja în martie 2020 și 
vor cuprinde, de asemenea, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie 
penală. Continuarea schimbului de date dactiloscopice între statele membre și Regatul Unit în 
calitate de țară terță va face obiectul unor condiții și garanții specifice, dat fiind statutul de 
țară terță al Regatului Unit și faptul că, în mod evident, acesta nu ar putea beneficia de 
aceleași drepturi și facilități ca un stat membru.

Recomandarea Comisiei din 3 februarie 2020 de decizie a Consiliului de autorizare a 
deschiderii de negocieri pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord6 prevede că, în domeniul asigurării respectării legii, viitorul parteneriat ar trebui să se 
bazeze pe angajamente privind respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv o protecție 
adecvată a datelor cu caracter personal, acesta fiind un factor ce facilitează cooperarea.  Se 
afirmă că nivelul de ambiție al cooperării în domeniul asigurării respectării legii și judiciar vor 
depinde de nivelul de protecție a datelor cu caracter personal asigurat în Regatul Unit. S-a 
menționat faptul că Comisia va lua măsurile necesare pentru a adopta o decizie de adecvare 
spre a facilita cooperarea, dacă se întrunesc condițiile aplicabile (§ 112). 

Într-o declarație scrisă a prim-ministrului britanic din 3 februarie 2020 privind relațiile dintre 
Regatul Unit și UE7, acesta a declarat că în viitor, Regatul Unit va elabora politici separate și 
independente în domenii precum protecția datelor. În plus, în cursul primei runde de negocieri 
privind viitorul acord de parteneriat (2-5 martie 2020), Regatul Unit a informat că, în ceea ce 
privește cooperarea judiciară și polițienească în materie penală, nu se va angaja să pună în 
aplicare Convenția europeană a drepturilor omului și nu va accepta nici jurisdicția Curții de 
Justiție a UE.  Drept răspuns, negociatorul UE, dl Barnier, a precizat că, dacă Regatul Unit își 

5 JO L 29, 31.1.2020, p. 1.
6 COM(2020)0035.
7 Declarație scrisă - HCWS86, prezentând „abordarea propusă de guvern pentru negocierile cu UE despre 

viitoarele noastre relații”, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-
statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/


RR\1204849RO.docx 9/13 PE647.041v03-00

RO

menține poziția, acest lucru va avea consecințe imediate și practice asupra cooperării dintre UE 
și Regatul Unit, care va rămâne posibilă în baza acordurilor internaționale, dar nu va fi foarte 
ambițioasă8. 

În rezoluția sa din 12 februarie 20209, Parlamentul European a subliniat că „Regatul Unit nu 
poate avea acces direct la datele din sistemele de informații ale UE și nici nu poate participa la 
organele de conducere ale agențiilor UE din domeniul libertății, securității și justiției, iar orice 
partajare de informații cu Regatul Unit, inclusiv de date cu caracter personal, trebuie să facă 
obiectul unor garanții stricte și al unor condiții stricte de audit și control, inclusiv să existe un 
nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu cel prevăzut de legislația UE”.

Parlamentul a reamintit că, în temeiul dreptului Uniunii, astfel cum a fost interpretat de către 
Curtea de Justiție10, pentru ca Comisia să declare adecvat cadrul de protecție a datelor din 
Regatul Unit, trebuie să demonstreze că Regatul Unit oferă un nivel de protecție „în esență 
echivalent” cu cel oferit de cadrul juridic al UE, inclusiv în ceea ce privește transferurile 
ulterioare către țări terțe. În acest sens, Parlamentul consideră că este necesar să se acorde o 
atenție deosebită cadrului juridic al Regatului Unit în domeniul securității naționale sau al 
prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile de aplicare a legii.  

Parlamentul a subliniat, de asemenea, că toate acordurile pentru schimburi rapide, eficace și 
eficiente de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) și pentru prelucrarea datelor privind 
ADN, amprentele digitale și a datelor privind înmatricularea vehiculelor (Prüm), precum și 
cooperarea operațională prin intermediul Europol și al Eurojust trebuie să se bazeze pe garanții 
și condiții stricte și trebuie să respecte în totalitate avizul CJUE 1/1511. 

Parlamentul a invitat, de asemenea, Regatul Unit să remedieze imediat deficiențele grave 
depistate în utilizarea de către acesta a SIS și a invitat Consiliul și Comisia să monitorizeze 
îndeaproape acest proces, pentru a se asigura că toate deficiențele sunt tratate în mod 
corespunzător și fără întârziere. Parlamentul consideră că mecanismele pentru viitoarea 
cooperare dintre UE și Regatul Unit în domeniul asigurării respectării legii trebuie discutate 
numai după eliminarea acestor deficiențe.

6. Concluzie

Datele dactiloscopice reprezintă o categorie deosebit de sensibilă de date cu caracter personal 
care necesită o protecție specifică, întrucât prelucrarea lor ar putea implica riscuri importante 
pentru drepturile și libertățile fundamentale. Dreptul Uniunii prevede că, în cazul prelucrării 
unor astfel de date, aceasta trebuie să facă obiectul unor garanții adecvate pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate. 

Având în vedere stadiul actual al negocierilor privind relațiile viitoare dintre Regatul Unit și 
UE, încă nu este clar dacă, după 31 decembrie 2020, Regatul Unit va îndeplini condițiile impuse 
de dreptul Uniunii, astfel încât să se considere că asigură un nivel de protecție în esență 
echivalent cu cel prevăzut de legislația UE. Într-adevăr, în lipsa unui nivel de protecție a datelor 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.
10 Cauza C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650.
11 Avizul 1/15 PNR Canada; ECLI:EU:C:2017:592.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_20_402
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cu caracter personal în esență echivalent sau a unor condiții și garanții solide și stricte pentru 
prelucrarea datelor dactiloscopice, prelucrarea rezultată din căutarea automatizată a 
amprentelor digitale și din schimburile de date cu caracter personal prevăzute la articolul 9 din 
Decizia Prüm, ar implica riscuri grave pentru protecția drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanelor. 

În plus, raportorul este de părere că problema includerii datelor suspecților ar trebui rezolvată 
înainte de a autoriza schimbul de date cu Regatul Unit, astfel încât să se garanteze că 
schimburile de date automatizate respectă pe deplin principiul reciprocității prevăzut de 
sistemul Prüm, aplicat de alte state membre care participă la acesta.

Proiectul de decizie de punere în aplicare propus ar putea fi adoptat și ar putea intra în vigoare 
numai cu câteva săptămâni înainte de 15 iunie 2020 - până la această dată, Regatul Unit trebuie 
să notifice Consiliului intenția sa de a pune la dispoziție profiluri suspecților, iar Consiliul 
reevaluează posibilitatea de a continua schimbul de date.

În plus, în ciuda cererii de informații suplimentare adresată de membrii Comisiei LIBE 
Președinției Consiliului în cadrul reuniunii Comisiei LIBE din 18 februarie 2020 și a scrisorilor 
președintelui Comisiei LIBE din 20 februarie 2020 și 5 martie adresate Președinției Consiliului 
și Comisiei, prin care se solicitau răspunsuri la întrebări scrise cu solicitare de răspuns scris și 
toate documentele legate de acest proiect de decizie de punere în aplicare și de implementare a 
Prüm, Parlamentul nu a primit raportul de evaluare sintetizând rezultatele chestionarului, vizita 
de evaluare și testul-pilot referitor la schimbul de date dactiloscopice, care a fost prezentat 
Consiliului. În scrisoarea sa din 20 martie 2020, Președinția Consiliului a refuzat să furnizeze 
documentele solicitate, fără a oferi o justificare clară. Prezentarea acestui raport este o condiție 
prealabilă pentru aprobarea deciziei de punere în aplicare. Raportorul consideră că acest raport 
de evaluare ar fi trebuit să fie prezentat Parlamentului pentru a-i permite să își îndeplinească în 
mod corespunzător atribuțiile de legiferare și de control în cadrul procedurii juridice actuale. În 
plus, raportorul este de părere că Consiliul ar trebui să adopte actul de punere în aplicare după 
ce Regatul Unit și-a exprimat intenția de a include datele suspecților în schimbul de date ADN, 
precum și în schimbul de date dactiloscopice și, prin urmare, și-a confirmat intenția de a aplica 
deplina reciprocitate în viitoarea relație de securitate cu Uniunea.

Prin urmare, în absența acestei informații esențiale și având în vedere că actualul proiect de 
decizie de punere în aplicare a Consiliului ar fi în mod necesar limitat în timp până la 31 
decembrie 2020, și ar putea să înceteze chiar după 15 iunie 2020, raportorul consideră că, în 
condițiile actuale, nu ar trebui adoptată decizia de punere în aplicare pentru a permite Regatului 
Unit să efectueze o căutare automată a datelor dactiloscopice, precum și să primească și să 
furnizeze date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI. 

Proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului se bazează pe un act juridic adoptat în 
cadrul celui de-al treilea pilon din fostul Tratat privind Uniunea Europeană. În temeiul 
articolului 39 alineatul (1) din fostul Tratat privind Uniunea Europeană, care, potrivit hotărârii 
Curtea de Justiție, este în continuare aplicabil în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 
36, atunci când Consiliul adoptă măsuri de punere în aplicare pe baza acquis-ului din fostul al 
treilea pilon, Parlamentul trebuie să fie consultat, dar Consiliul poate stabili termenul la care 
Parlamentul să își dea avizul. În dosare anterioare similare, raportorii respectivi au propus ca 
Parlamentul să aprobe actul de punere în aplicare și, prin urmare, o aprobare fără amendamente 
a fost considerată oportună (procedura simplificată, în temeiul articolului 52 din Regulamentul 



RR\1204849RO.docx 11/13 PE647.041v03-00

RO

de procedură). Această procedură a fost considerată adecvată și pentru a se respecta termenul 
stabilit de Consiliu. Întrucât raportorul este de părere că Parlamentul nu ar trebui să aprobe 
proiectul de decizie de punere în aplicare propus, este urmată procedura pentru redactarea 
rapoartelor în temeiul articolului 59 din Regulamentul de procedură, aceasta fiind mai adecvată.

7. Recomandarea raportorului

Prin urmare, raportorul recomandă Parlamentului să respingă proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Consiliului și să solicite Consiliului să nu adopte proiectul de decizie de punere în 
aplicare, precum și să nu ia nicio decizie în această privință înainte de a obține garanții din 
partea Regatului Unit cu privire la reciprocitatea deplină și protecția datelor și înainte de a se 
negocia și încheia noul cadru juridic pentru un nou parteneriat de cooperare cu Regatul Unit.
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