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13.1.2021 A9-0248/2

Amendamentul 2
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că MEA ar trebui 
consolidat și îmbunătățit, sporindu-i-se 
nivelul de eficacitate, de celeritate și de 
conformitate cu deciziile judecătorilor 
naționali, respectându-se în același timp 
proporționalitatea, dat fiind că unul dintre 
obiectivele unei Uniuni mai puternice 
presupune încrederea deplină a statelor 
membre în sistemul judiciar și în cel 
penitenciar al celorlalte state membre, 
acest mecanism fiind esențial în acest sens; 
reamintește că o diminuare a recunoașterii 
reciproce în domeniul penal poate conduce 
doar la o diminuare a acesteia în alte 
domenii și că acest lucru ar fi în 
detrimentul unei abordări eficiente a 
politicilor comune, precum cea referitoare 
la piața internă;

5. subliniază că MEA ar putea fi 
consolidat și îmbunătățit, sporindu-i-se 
nivelul de eficacitate, de celeritate și de 
conformitate cu deciziile judecătorilor 
naționali, respectându-se în același timp 
proporționalitatea; reamintește, cu toate 
acestea, că MEA nu poate fi evaluat în 
mod izolat și consideră că o Uniune mai 
puternică presupune ca statele membre să 
aplice principiul recunoașterii reciproce 
astfel încât să nu conducă la o abatere de 
la responsabilitățile statelor membre în 
ceea ce privește protejarea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor și 
respectarea statului de drept, obținându-
se astfel o încredere mai mare în sistemul 
judiciar și în cel penitenciar al celorlalte 
state membre, acest mecanism fiind 
esențial în acest sens; reamintește că o 
diminuare a recunoașterii reciproce în 
domeniul penal poate conduce la o 
diminuare a acesteia în alte domenii și că 
acest lucru ar fi în detrimentul unei 
abordări eficiente a politicilor comune, 
precum cea referitoare la piața internă; 
reamintește, de asemenea, că obiectivul 
garanțiilor procedurale penale minime 
prevăzut în directivele privind drepturile 
procedurale este de a asigura un proces 
echitabil; subliniază că dreptul la un 
proces echitabil este extrem de important, 
acesta reprezentând o garanție a faptului 
că drepturile fundamentale ale 
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persoanelor și statul de drept sunt 
protejate; consideră că respectarea 
drepturilor procedurale ar trebui să fie o 
condiție prealabilă pentru executarea 
oricărui MEA și reamintește că sunt 
necesare garanții sporite pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a MEA;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Amendamentul 3
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că MEA nu ar trebui 
utilizat în mod abuziv pentru infracțiuni 
minore, în cazul cărora nu se justifică 
arestarea preventivă; reamintește că 
utilizarea MEA ar trebui să se limiteze la 
infracțiuni grave, pentru care emiterea sa 
este strict necesară și proporțională; 
îndeamnă la utilizarea unor instrumente 
juridice mai puțin invazive, unde este 
posibil, înainte de emiterea unui MEA, 
spre exemplu a unui ordin european de 
anchetă; subliniază că autoritățile emitente 
ar trebui să efectueze verificări ale 
proporționalității, luând în considerare (i) 
gravitatea infracțiunii, (ii) pedeapsa 
probabilă impusă în cazul în care persoana 
este găsită vinovată de presupusa 
infracțiune, (iii) probabilitatea de detenție a 
persoanei în statul membru emitent după 
predare, (iv) impactul asupra drepturilor 
persoanei căutate și ale familiei acesteia și 
(v) interesele victimelor infracțiunii; 
solicită statelor membre și autorităților lor 
judiciare să trateze fără întârzieri 
nejustificate cauzele care implică un MEA, 
imediat după emiterea acestuia, pentru a se 
recurge cât mai puțin la arestarea 
preventivă; 

7. subliniază că MEA nu ar trebui 
utilizat pentru infracțiuni minore sau în 
scopuri care nu necesită neapărat 
reținerea persoanelor, cum ar fi 
interogările inițiale ale persoanelor 
suspectate și interogările premergătoare 
procesului; reamintește că utilizarea MEA 
ar trebui să se limiteze la infracțiuni grave, 
pentru care emiterea sa este strict necesară 
și proporțională; îndeamnă la utilizarea 
unor instrumente juridice mai puțin 
invazive, unde este posibil, înainte de 
emiterea unui MEA, spre exemplu a unui 
ordin european de anchetă; subliniază că 
autoritățile emitente ar trebui să efectueze 
verificări ale proporționalității care implică 
dreptul de a contesta emiterea MEA 
înainte ca predarea să fie dispusă pentru 
a preveni producerea unor încălcări ale 
drepturilor fundamentale înainte ca orice 
cale de atac ex post să devină disponibilă 
și care să ia în considerare (i) gravitatea 
infracțiunii, (ii) pedeapsa probabilă impusă 
în cazul în care persoana este găsită 
vinovată de presupusa infracțiune, (iii) 
probabilitatea de detenție a persoanei în 
statul membru emitent după predare, (iv) 
impactul asupra drepturilor persoanei 
căutate și ale familiei acesteia și (v) 
interesele victimelor infracțiunii; solicită 
statelor membre și autorităților lor judiciare 
să trateze fără întârzieri nejustificate 
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cauzele care implică un MEA, imediat 
după emiterea acestuia, pentru a se recurge 
cât mai puțin la arestarea preventivă; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Amendamentul 4
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, potrivit CJUE, 
refuzul de a executa un MEA constituie o 
excepție de la recunoașterea reciprocă și 
trebuie interpretat strict35 în cazul în care se 
aplică unul dintre temeiurile de 
nerecunoaștere (articolele 3 și 4 din 
Decizia-cadru 2002/548/JAI) sau una 
dintre garanții (articolul 5 din același act) 
ori în conformitate cu jurisprudența CJUE; 

___________
35 A se vedea, de exemplu, CJUE, C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

8. subliniază că, potrivit CJUE, 
refuzul de a executa un MEA este 
conceput ca o excepție de la recunoașterea 
reciprocă și trebuie interpretat strict35 în 
cazul în care se aplică unul dintre 
temeiurile de nerecunoaștere (articolele 3 și 
4 din Decizia-cadru 2002/548/JAI) sau una 
dintre garanții (articolul 5 din același act), 
precum și obligația de a respecta 
drepturile fundamentale [articolul 1 
alineatul (3) din același act] ori în 
conformitate cu jurisprudența CJUE; ia act 
de faptul că autoritatea judiciară de 
executare are competența de a se abține 
de la punerea în aplicare a unui MEA în 
cazul în care predarea poate avea drept 
rezultat supunerea persoanei căutate unui 
tratament inuman sau degradant 
(articolul 4 din Cartă)1a sau în cazul în 
care există un risc real de încălcare a 
dreptului fundamental la o instanță 
independentă și, prin urmare, a dreptului 
la un proces echitabil [articolul 47 
alineatul (2) din Cartă]1b;

_______

1a Cauza CJUE, C-216/18 PPU, Minister 
for Justice and Equality.
1b Cauzele CJUE C-404/15 și C-659/15 
PPU, Aranyosi și Căldăraru.
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35 A se vedea, de exemplu, CJUE, C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Amendamentul 5
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că trebuie adoptate și alte 
măsuri orizontale pentru a consolida 
principiul cooperării loiale, așa cum se 
prevede la articolul 4 alineatul (3) din 
TUE, și pentru a mări încrederea reciprocă 
în sistemele naționale de justiție penală, 
conducând astfel la o cooperare judiciară 
mai eficientă; subliniază că o verificare a 
dublei incriminări limitează recunoașterea 
reciprocă și, potrivit CJUE, trebuie 
interpretată în mod restrictiv; subliniază 
totuși că există preocupări constante cu 
privire la lipsa unei definiții adecvate a 
infracțiunilor penale în cazul cărora nu se 
mai aplică regula dublei incriminări; 
observă că recunoașterea reciprocă ar 
trebui, în mod ideal, să funcționeze 
automat37 fără a reevalua motivele 
temeinice ale acuzației și că deciziile nu 
ar trebui refuzate, decât atunci când 
există rațiuni pentru a invoca unul dintre 
motivele de refuz enumerate în mod 
exhaustiv în Directiva-cadru privind MEA 
sau când alte circumstanțe, după cum 
recunoaște CJUE, justifică aplicarea unor 
limitări principiilor recunoașterii 
reciproce și încrederii reciproce între 
statele membre;

____________
37 A se vedea, de exemplu, Comunicarea 

11. consideră că trebuie adoptate și alte 
măsuri orizontale pentru a consolida 
principiul cooperării loiale, așa cum se 
prevede la articolul 4 alineatul (3) din 
TUE, și pentru a mări încrederea reciprocă 
în sistemele naționale de justiție penală, 
conducând astfel la o cooperare judiciară 
mai eficientă; subliniază că se consideră că 
o verificare a dublei incriminări, deși este 
necesară pentru a asigura că drepturile 
fundamentale ale persoanelor sunt pe 
deplin respectate, limitează recunoașterea 
reciprocă și, potrivit CJUE, trebuie 
interpretată în mod restrictiv; subliniază 
totuși că există preocupări constante cu 
privire la lipsa unei definiții adecvate a 
infracțiunilor penale în cazul cărora nu se 
mai aplică regula dublei incriminări; 
observă, totuși, că recunoașterea reciprocă 
nu ar trebui să funcționeze automat37 
având în vedere deficiențele din ce în ce 
mai mari în ceea ce privește statul de 
drept în unele state membre, ci necesită o 
evaluare a fiecărui caz de către 
autoritatea de executare; observă, de 
asemenea, că este necesară o verificare a 
dublei incriminări având în vedere 
absența unui drept penal material 
armonizat pe deplin, precum și absența 
unor standarde procedurale minime;
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Comisiei din 26 iulie 2000 privind 
recunoașterea reciprocă a deciziilor finale 
în materie penală [COM(2000)0495].

___________
37 A se vedea, de exemplu, Comunicarea 
Comisiei din 26 iulie 2000 privind 
recunoașterea reciprocă a deciziilor finale 
în materie penală [COM(2000)0495].

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Amendamentul 6
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că este importantă 
evaluarea includerii altor infracțiuni sau 
categorii de infracțiuni, cum ar fi 
infracțiunile împotriva mediului (de 
exemplu, infracțiunile privind poluarea 
cauzată de nave), anumite forme de 
evaziune fiscală, infracțiunile motivate de 
ură, abuzurile sexuale, violența bazată pe 
gen, infracțiunile comise prin mijloace 
digitale, precum furtul de identitate, 
infracțiunile care implică utilizarea 
violenței sau o amenințare gravă la 
adresa ordinii publice a statelor membre, 
precum și crimele împotriva integrității 
constituționale a statelor membre comise 
prin utilizarea violenței, a crimelor de 
genocid, a crimelor împotriva umanității 
și a crimelor de război, în cadrul unui 
angajament mai puternic al statelor 
membre față de cooperarea judiciară, 
statul de drept și drepturile fundamentale; 
subliniază că o cooperare judiciară 
sporită în cazul acestui tip de infracțiuni 
ar ajuta Uniunea să își atingă obiectivele 
prioritare și să întărească, în același timp, 
cultura respectului pentru democrație și 
pentru statul de drept pe teritoriul său;

14. subliniază că dimensiunea 
transfrontalieră a unui număr crescut de 
infracțiuni, cum ar fi infracțiunile 
împotriva mediului (de exemplu, 
infracțiunile privind poluarea cauzată de 
nave), anumite forme de evaziune fiscală, 
abuzurile sexuale, violența bazată pe gen, 
infracțiunile comise prin mijloace digitale, 
precum furtul de identitate, crimele de 
genocid, crimele împotriva umanității și 
crimele de război, conferă o importanță și 
mai mare respectării statului de drept și a 
drepturilor fundamentale de către statele 
membre, în special în ceea ce privește 
independența sistemului judiciar și 
dreptul la un proces echitabil; reamintește 
că, având în vedere deficiențele din ce în 
ce mai mari legate de statul de drept în 
unele state membre și absența unui drept 
penal material armonizat pe deplin, 
precum și a unor standarde procedurale 
minime, extinderea listei infracțiunilor 
care nu necesită o verificare a dublei 
incriminări ar putea pune în pericol 
drepturile fundamentale ale persoanelor;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Amendamentul 7
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 34a. consideră că ar trebui 
implementată o gestionare eficientă pe 
termen lung a sistemelor penitenciare, 
reducând numărul deținuților prin 
utilizarea mai frecventă a pedepselor 
neprivative de libertate, cum ar fi 
serviciile în folosul comunității, 
sancțiunile financiare și monitorizarea 
electronică; subliniază că ar trebui luate 
în considerare măsuri alternative detenției 
pe parcursul întregului lanț al justiției 
penale; solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile în această direcție și să instituie 
un mecanism al UE de monitorizare a 
penitenciarelor și a condițiilor de detenție;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Amendamentul 8
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia să studieze 
fezabilitatea instrumentelor complementare 
privind drepturile procedurale, cum ar fi 
cele ce țin de admisibilitatea probelor și 
condițiile de detenție în arestul preventiv, 
în special pe baza standardelor Consiliului 
Europei sau a unor standarde superioare, 
inclusiv în ce privește perioada maximă a 
detenției preventive; afirmă că Comisia ar 
trebui să vizeze cele mai înalte standarde, 
respectând totodată principiile 
subsidiarității și proporționalității; invită 
Comisia să consolideze instrumentele de 
informare a autorităților naționale de 
executare cu privire la condițiile din arestul 
preventiv și de detenție din fiecare stat 
membru; 

37. invită Comisia să studieze 
fezabilitatea instrumentelor complementare 
privind drepturile procedurale, cum ar fi 
cele ce țin de admisibilitatea probelor și 
condițiile de detenție în arestul preventiv, 
în special pe baza standardelor Consiliului 
Europei sau a unor standarde superioare, 
inclusiv în ce privește perioada maximă a 
detenției preventive; afirmă că Comisia ar 
trebui să vizeze cele mai înalte standarde, 
respectând totodată principiile 
subsidiarității și proporționalității; 
consideră că absența unor standarde 
minime privind condițiile de detenție și 
arestarea preventivă la nivelul UE, a 
limitării utilizării arestului preventiv ca 
măsură de ultimă instanță și a luării în 
considerare a alternativelor, împreună cu 
absența unei evaluări adecvate a 
pregătirii pentru proces a cazurilor pot 
duce la perioade nejustificate și excesive 
petrecute în arest preventiv de către 
persoanele suspectate și acuzate; 
reamintește că această situație a fost 
agravată și mai mult de pandemia de 
COVID-19; invită Comisia să atingă 
standardele minime ale UE, în special în 
ceea ce privește garanțiile procedurale 
penale și condițiile de detenție și din 
închisori, precum și să consolideze 
instrumentele de informare a autorităților 
naționale de executare cu privire la 
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condițiile din arestul preventiv și de 
detenție din fiecare stat membru; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Amendamentul 9
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 37a. subliniază că nu există un 
mecanism în vigoare care să asigure o 
monitorizare adecvată a garanțiilor 
furnizate de autoritățile judiciare emitente 
după predare; solicită Comisiei să 
analizeze posibilitatea adoptării unor 
măsuri în această direcție;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Amendamentul 10
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. ia act de standardele CEDO și de 
cerințele stabilite în Directiva 2013/48/UE 
privind dreptul de a avea acces la un avocat 
și de Directiva 2010/64/UE privind dreptul 
la interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale; îndeamnă Comisia și 
statele membre să asigure garantarea atât în 
drept, cât și în fapt a dreptului de acces la 
un avocat și la asistență judiciară atât în 
statul membru emitent, cât și în cel de 
executare; 

42. ia act de standardele CEDO și de 
cerințele stabilite în Directiva 2013/48/UE 
privind dreptul de a avea acces la un avocat 
și de Directiva 2010/64/UE privind dreptul 
la interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale; reamintește că 
punerea la dispoziție a unui timp suficient 
pentru pregătirea unui caz și accesul 
complet și rapid la materialele cazului ar 
îmbunătăți calitatea reprezentării; 
subliniază că, având în vedere natura 
transfrontalieră a procedurilor MEA, care 
implică frecvent inculpați care nu vorbesc 
limba statului membru de executare, 
asigurarea accesului la servicii de 
interpretare în etapa inițială a 
procedurilor și, în special, facilitarea 
comunicării cu avocații, constituie o 
garanție esențială a unor proceduri 
echitabile și o cerință prevăzută de 
Directiva 2010/64/UE; îndeamnă Comisia 
și statele membre să asigure garantarea atât 
în drept, cât și în fapt a dreptului de acces 
la un avocat și la asistență judiciară atât în 
statul membru emitent, cât și în cel de 
executare; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/11

Amendamentul 11
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
(2019/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. afirmă că mandatul european de 
arestare este eficient; consideră totuși că 
principalele probleme legate de MEA țin 
de coerența și eficiența acestuia, acestea 
putând fi îmbunătățite, deși au apărut și 
anumite întrebări cu privire la respectarea 
valorilor UE și a drepturilor 
fundamentale; 

43. afirmă că mandatul european de 
arestare este eficient; consideră totuși că 
principalele probleme legate de MEA țin 
de respectarea valorilor UE și a 
drepturilor fundamentale; subliniază, 
totuși, că există probleme și în materie de 
coerență și eficiență; 

Or. en


