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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:

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

2. 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 (articolul 2 din TUE);

3. subliniază că instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale va contribui la consolidarea încrederii reciproce între statele 
membre;

4. 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;

5. consideră că Decizia-cadru privind mandatul european de arestare ar trebui integrată pe 
deplin în Tratatul de la Lisabona ca un nou instrument legislativ; este convins că acest 
lucru ar aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește legitimitatea democratică, 
securitatea juridică și transparența, ar mări coerența cu alte instrumente de drept penal și 
ar permite clarificarea „autorității judiciare” ca noțiune autonomă a dreptului UE;

6. 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”; 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, precum și pe rolul CEJ în această 
privință.


