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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât legătura dintre mandatul european de arestare (MEA) și cetățenia UE face din 
acesta un corolar al liberei circulații a persoanelor, bazat pe principiul recunoașterii 
reciproce; întrucât încrederea reciprocă între statele membre este o condiție sine qua 
non pentru funcționarea efectivă a MEA și se bazează pe respectarea comună a 
drepturilor fundamentale, așa cum sunt prevăzute în Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B. întrucât preocupările legate de lipsa de independență a autorităților judiciare naționale și 
de condițiile de detenție din anumite state membre au contribuit la subminarea 
încrederii reciproce în ultimii ani;

C. întrucât autoritățile britanice au fost responsabile de emiterea și executarea unui număr 
important de MEA; întrucât Declarația politică privind relațiile viitoare prevede că 
Regatul Unit și UE „vor prevedea o cooperare a autorităților de aplicare a legii și o 
cooperare judiciară în materie penală cuprinzătoare, strânse, echilibrate și reciproce”;

D. întrucât noi acorduri de cooperare în materie de justiție penală între UE și Regatul Unit 
sunt încă în curs de negociere;

E. întrucât retragerea Regatului Unit din UE face ca articolul 10 alineatele (4) și (5) din 
Protocolul nr. 36 la TUE să devină caduc,

1. reamintește că Decizia-cadru privind mandatul european de arestare, care creează unul 
dintre cele mai vechi instrumente bazate pe recunoașterea reciprocă în materie penală, 
este un instrument de succes pentru cooperarea judiciară, care a dus la o simplificare 
considerabilă și a contribuit la accelerarea procedurilor de predare între statele membre 
ale UE în comparație cu sistemele tradiționale de cooperare în domeniul extrădării între 
diferite jurisdicții;

2. recunoaște că Decizia-cadru privind mandatul european de arestare este o piatră de 
temelie a spațiului european de libertate, securitate și justiție și că punerea sa corectă în 
aplicare este de o importanță crucială pentru asigurarea unei bune cooperări între 
autoritățile de aplicare a legii;

3. recunoaște că punerea în aplicare a Deciziei-cadru privind mandatul european de 
arestare a pus presiune asupra sistemelor juridice din multe state membre, în special în 
privința extrădării propriilor cetățeni; ia act de faptul că Decizia-cadru privind mandatul 
european de arestare a evidențiat diferențe naționale puternice în dreptul penal material 
și procedural;

4. consideră că dimensiunea transfrontalieră a unui număr mai mare de infracțiuni, 
inclusiv de corupție, trafic, digitale, de mediu și de gen, face ca respectarea normelor de 
drept și a drepturilor fundamentale de către statele membre să fie și mai importantă, în 
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special în ceea ce privește drepturile procedurale;

5. subliniază că încetarea efectivă a măsurilor tranzitorii în domeniul justiției și afacerilor 
interne, în temeiul titlului VII din Protocolul nr. 36 la TUE, mărește responsabilitatea 
statelor membre, în concordanță cu principiul cooperării loiale consacrat la articolul 4 
alineatul (3) din TUE, de a nu adopta nicio măsură care ar pune în pericol realizarea 
obiectivelor Uniunii, inclusiv a celor prevăzute la articolul 3 din TUE;

6. observă că implementarea MEA este încă sub potențialul său deplin din cauza lipsei de 
încredere între statele membre; insistă ca statele membre să fie responsabile de 
asigurarea unui nivel ridicat de încredere reciprocă, care se bazează pe obligația lor de a 
respecta tratatele, Carta drepturilor fundamentale și legislația UE, precum și pe aderarea 
instituțiilor lor la valorile UE, inclusiv respectarea statului de drept și a drepturilor 
fundamentale (articolele 2 și 6 din TUE);

7. subliniază că principiul recunoașterii reciproce pe care se bazează sistemul MEA se 
bazează, la rândul său, pe încrederea statelor membre în capacitatea sistemelor lor 
juridice naționale de a asigura o protecție echivalentă și efectivă a drepturilor 
fundamentale recunoscute la nivelul UE, în special în Cartă;

8. subliniază, prin urmare, în ceea ce privește MEA, că statele membre au obligația de a 
asigura un nivel ridicat de protecție a drepturilor procedurale și fundamentale și 
respectarea statului de drept, precum și independența sistemului lor judiciar, pentru a 
garanta o protecție juridică eficace; ia act de evoluțiile semnificative din jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care au confirmat aceste principii;

9. subliniază că instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale va contribui la consolidarea încrederii reciproce între statele 
membre, îmbunătățind astfel funcționarea principiului recunoașterii reciproce;

10. constată că orice încălcare a valorilor UE consacrate la articolul 2 din TUE de către un 
stat membru compromite aplicarea Deciziei-cadru privind mandatul european de 
arestare prin diminuarea acestei încrederi; insistă, prin urmare, asupra faptului că 
respectarea acestor valori ar trebui să fie asigurată prin utilizarea tuturor mecanismelor 
de monitorizare și corective disponibile;

11. ia act, în acest sens, de inițiativa ciclului de evaluare a statului de drept anunțată de 
Comisie în iulie 2019 și de primul raport anual privind statul de drept în toate statele 
membre din 30 septembrie 2020;

12. consideră că aplicarea Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare ar trebui 
analizată în contextul instituirii unui astfel de mecanism; invită Comisia să își 
actualizeze Manualul privind modul de emitere și de executare a unui mandat european 
de arestare pentru a reflecta evoluțiile jurisprudențiale substanțiale cu privire la acest 
aspect;

13. consideră că trebuie adoptate și alte măsuri orizontale pentru a mări încrederea reciprocă 
în sistemele naționale de justiție penală, conducând astfel la o cooperare judiciară mai 
eficientă;
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14. subliniază, în acest sens, rolul important al agențiilor, cum ar fi Agenția UE pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și al inițiativelor, cum ar fi recenta 
înființare a grupului de coordonare privind MEA, care urmărește dezvoltarea încrederii 
reciproce;

15. reamintește că este important să se asigure faptul că tuturor persoanelor care fac 
obiectul unui MEA li se garantează drepturile procedurale, inclusiv dreptul la informare 
cu privire la proceduri, dreptul de a fi consiliați și reprezentați de un avocat, dreptul la 
asistență juridică, la interpretare și la traducere;

16. subliniază că, odată ce sunt îndeplinite cerințele procedurale pentru infracțiunile 
enumerate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru privind mandatul european de 
arestare, principiul recunoașterii reciproce ar trebui să se aplice pe deplin, orice excepție 
trebuind să fie interpretată în mod restrictiv, fără a se analiza fondul acuzațiilor;

17. subliniază că aplicarea Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare trebuie 
îmbunătățită mai mult, prin implementarea în continuare a drepturilor procedurale ale 
suspecților, a garanțiilor de respectare a standardelor minime privind condițiile în 
închisori, aplicarea principiului „ne bis in idem” și a normelor privind executarea 
mandatului de arestare în cazul în care persoana care face obiectul unui MEA este 
minoră și nu poate, din cauza vârstei sale, să răspundă penal pentru faptele aflate la 
originea mandatului de arestare în temeiul legislației statului membru de executare;

18. reamintește că Decizia-cadru privind mandatul european de arestare a fost adoptată prin 
metoda de cooperare interguvernamentală din cadrul fostului al treilea pilon privind 
cooperarea polițienească și judiciară în materie penală; recunoaște avantajele integrării 
depline a Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare în Tratatul de la 
Lisabona ca regulament al UE în sensul articolului 288 din TFUE și în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2) din Protocolul nr. 36 la TUE, permițând astfel Parlamentului 
European să acționeze în calitate de colegislator;

19. este convins că această integrare în Tratatul de la Lisabona ar aduce beneficii 
substanțiale în ceea ce privește legitimitatea democratică, securitatea juridică și 
transparența, ar mări coerența cu alte instrumente de drept penal adoptate prin procedură 
legislativă ordinară și ar permite clarificarea „autorității judiciare” ca noțiune autonomă 
în dreptul UE; consideră că acest proces ar trebui, printre altele, să prevadă obligația 
autorității emitente de a aplica în mod consecvent un test de proporționalitate, să 
stabilească motive explicite de refuz de predare a unei persoane în conformitate cu 
articolul 6 din TUE și cu Carta drepturilor fundamentale, să prevadă obligații de 
raportare explicite ale statelor membre în legătură cu emiterea și executarea MEA și să 
consolideze competențele de asigurare a respectării legislației pe care le are Comisia; 
reamintește, cu toate acestea, că această integrare nu ar trebui să fie efectuată în 
detrimentul unei îmbunătățiri rapide a aplicării actualului cadru juridic;

20. propune, în acest sens, ca în cursul actualei legislaturi Parlamentul să organizeze audieri 
periodice cu statele membre și Eurojust, pentru a accelera dialogul și a crește 
transparența privind aplicarea Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare;

21. sprijină revizuirea listei infracțiunilor enumerate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-
cadru privind mandatul european de arestare, în conformitate cu experiența acumulată în 
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punerea sa în aplicare;

22. subliniază că Carta drepturilor fundamentale, ca sursă de drept primar, are întotdeauna 
prioritate față de orice act legislativ secundar privind MEA; insistă că, așa cum se 
prevede la articolul 51 alineatul (1) din Cartă, statele membre și, prin urmare, instanțele 
acestora trebuie să respecte Carta când pun în aplicare legislația UE, ceea ce se întâmplă 
atunci când autoritatea judiciară emitentă și autoritatea judiciară de executare aplică 
dispozițiile legislației interne adoptate pentru transpunerea Deciziei-cadru privind 
mandatul european de arestare; este de părere, prin urmare, că predarea automată este 
exclusă, așa cum a confirmat CJUE în hotărârea Aranyosi (C-404/15); insistă asupra 
faptului că controlul judiciar este întotdeauna necesar pentru a verifica, printre altele, 
dacă a fost adoptată o decizie legală, dacă a fost implicată o autoritate competentă și 
dacă au fost respectate drepturile fundamentale; ia act de faptul că, în cazurile în care 
autoritatea judiciară a statului membru de executare deține dovezi privind un pericol 
real de încălcare a drepturilor fundamentale în statul membru emitent, autoritatea 
judiciară respectivă este obligată să evalueze existența acestui risc atunci când este 
chemată să se pronunțe cu privire la predarea unei persoane către autoritățile statului 
membru emitent;

23. ia act de faptul că retragerea Regatului Unit din UE oferă posibilitatea unificării în 
continuare a domeniului justiției penale; reamintește că declarația politică privind 
relațiile viitoare prevede că Regatul Unit și UE „vor prevedea o cooperare a autorităților 
de aplicare a legii și o cooperare judiciară în materie penală cuprinzătoare, strânse, 
echilibrate și reciproce”;

24. subliniază că, dacă UE și Regatul Unit nu vor reuși să adopte un nou acord de extrădare 
ca parte a unui acord de parteneriat global până la încheierea perioadei de tranziție, 
părțile vor reveni la aplicarea Convenției europene de extrădare a Consiliului Europei 
din 1957, ceea ce implică proceduri de natură politică și diplomatică mult mai lente, mai 
degrabă decât proceduri tehnice;

25. insistă asupra faptului că orice acord între UE și Regatul Unit în domeniul cooperării 
judiciare în materie penală trebuie să se bazeze, printre altele, pe angajamentele privind 
drepturile fundamentale, inclusiv continuarea aderării Regatului Unit la Convenția 
europeană a drepturilor omului și punerea în aplicare a acesteia, pe respectarea 
principiului „ne bis in idem” și a drepturilor procedurale, precum și pe rolul CJUE în 
această privință.



AD\1215393RO.docx 7/8 PE648.270v02-00

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 12.10.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

23
5
0

Membri titulari prezenți la votul final Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel 
Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice 
Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio 
Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Membri supleanți prezenți la votul final Jorge Buxadé Villalba, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri



PE648.270v02-00 8/8 AD\1215393RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

23 +
GUE/NGL Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, 
Rainer Wieland

RENEW Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz 
Devesa, Mihai Tudose

VERTS/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

5 -
ECR Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

0 0


