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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele sugestii: 

Referiri  

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice destinat Comisiei pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne din 3 martie 2014 privind propunerea de regulament al 

Consiliului de instituire a Parchetului European, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la 

propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European1, 

Recomandări 

1. reiterează cuprinsul avizului Comisiei pentru afaceri juridice din 3 martie 2014 și 

urmărește să abordeze o serie de elemente suplimentare, inclusiv cu privire la unele noi 

evoluții în dezbaterile din cadrul Consiliului; 

2. subliniază importanța asigurării independenței Parchetului European, a procurorului-șef 

european și a adjuncților săi, a procurorilor europeni și a procurorilor delegați europeni, în 

special față de orice influență neavenită din partea partidelor politice, a autorităților 

politice, administrative sau judecătorești naționale și a instituțiilor europene; consideră că 

funcția de procuror european ar trebui să fie o funcție cu normă întreagă; 

3. își reafirmă voința fermă de a înființa un Parchet European și de a reforma Eurojust, 

conform prevederilor propunerii Comisiei de regulament privind Eurojust; își exprimă, cu 

toate acestea, convingerea că reforma Eurojust ar trebui suspendată până când Consiliul 

adoptă o concepție generală cu privire la Parchetul European; își exprimă opțiunea pentru 

o abordare de tip „pachet”, dată fiind interacțiunea strânsă între Parchetul European și 

Eurojust; 

4. consideră că sfera de competență a Parchetului European ar trebui definită fără 

ambiguități, pentru a se evita insecuritatea juridică în ceea ce privește infracțiunile care se 

încadrează în atribuțiile sale; solicită insistent Consiliului, în această privință, să clarifice 

competențele Eurojust, Europol și OLAF, astfel încât să fie clar definite și diferențiate 

rolurile tuturor organismelor responsabile de protecția intereselor financiare ale UE; 

5. salută propunerea ca Parchetul European să prezinte instituțiilor UE un raport anual, 

pentru a asigura transparența și a stabili coordonatele generale ale activității sale și 

subliniază că acest fapt nu ar trebui să constituie o modalitate de influențare a activității 

viitoare a Parchetului European de vreuna dintre instituțiile UE; 

6. subliniază necesitatea unei proceduri de selecție deschise, transparente și independente de 

numire a procurorului european și a adjuncților săi și sugerează un concurs deschis pentru 

candidații cu profesionalismul, experiența și competențele adecvate, care să fie 

                                                 
1 Texte adoptate, P7_TA(2014)0234. 
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preselecționați de Comisie și evaluați de un grup independent de experți; sugerează 

transmiterea listei cu persoanele preselectate către Parlamentul European și Consiliu și 

mandatarea Parlamentului European și a Consiliului să decidă asupra organizării unor 

interviuri suplimentare cu candidații ale căror nume figurează pe listă; solicită, prin 

urmare, implicarea deplină a Parlamentului European în procedura de selecție a 

procurorului-șef european și a adjuncților săi, decizia finală cu privire la numire urmând a 

fi luată de Consiliu și aprobată de Parlament; 

7. recomandă ca Parchetul European să acorde o atenție deosebită numirii procurorilor 

europeni și a procurorilor delegați europeni, precum și îndeplinirii criteriilor legate de 

calificare, experiență profesională și independență, asigurând o reprezentare geografică 

echilibrată; 

8. subliniază necesitatea ca Parchetul European să examineze și să cerceteze la fel de riguros 

cazurile de infracțiuni grave împotriva intereselor financiare ale UE din toate statele 

membre participante, independent de orice considerente de ordin geografic și de cauzele 

sau anchetele anterioare, adoptând o abordare calitativă, bazată pe criterii obiective;  

9. subliniază nevoia de claritate cu privire la modul în care Parchetul European va lucra 

efectiv cu toate statele membre; 

10. recomandă ca Parchetul European să depună eforturi deosebite în vederea soluționării 

infracțiunilor transfrontaliere comise împotriva intereselor financiare ale UE, ținând 

seama de complexitatea problemei și de gradul ridicat de periculozitate și nocivitate pe 

care îl implică; afirmă, cu toate acestea, că ar trebui definite cu precizie competențele 

Parchetului European, pentru a permite identificarea timpurie a faptelor penale care se 

încadrează în sfera sa de competență și a face o distincție clară între atribuțiile Parchetului 

European și cele ale procurorilor naționali; sugerează, în acest sens, o revizuire atentă a 

definițiilor de la articolul 13 din propunerea Comisiei privind competența accesorie, 

pentru a se evita încălcarea principiului „non bis in idem” și lacunele judiciare; sugerează, 

de asemenea, că instrumentele și măsurile de investigare aflate la dispoziția Parchetului 

European ar trebui să fie uniforme, definite cu precizie și compatibile cu toate sistemele 

juridice ale statelor membre, pentru a exclude posibilitatea alegerii jurisdicției celei mai 

favorabile („forum shopping”); 

11. reamintește că acțiunile și cercetările efectuate de toți procurorii și de întregul personal al 

Parchetului European trebuie să se desfășoare în deplină conformitate cu principiile de 

drept, în special în privința drepturilor conferite suspecților sau persoanelor puse sub 

acuzare, printre care respectarea prezumției de nevinovăție până la pronunțarea unei 

hotărâri definitive și irevocabile, a dreptului la un proces echitabil, a dreptului de a păstra 

tăcerea, a dreptului la apărare și la consiliere și asistență juridică, precum și a principiului 

„non bis in idem”; invită statele membre să adopte măsuri armonizate cu privire la 

recunoașterea și admisibilitatea probelor prezentate de Parchetul European; consideră că 

în special condițiile de admisibilitate a probelor ar trebui stabilite astfel încât să se 

respecte toate drepturile garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

și Convenția europeană a drepturilor omului, astfel cum au fost interpretate în 

jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și în conformitate cu articolul 6 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană; consideră că Parchetul European ar trebui să caute în 



 

AD\1051326RO.doc 5/6 PE549.131v02-00 

 RO 

mod activ toate probele relevante, atât incriminatorii, cât și dezincriminatorii; 

12. regretă faptul că, în actuala propunere de instituire a Parchetului European, sfera sa de 

competență este limitată la fraudă; solicită, prin urmare, Comisiei Europene să propună, 

după înființarea Parchetului European, o extindere a mandatului acestuia, pentru a include 

anumite categorii de infracțiuni transfrontaliere grave, precum crima organizată și 

terorismul; 

13. invită Consiliul să ofere detalii referitoare la impactul asupra bugetului UE pe care îl va 

avea structură colegială propusă; în orice caz, consideră că decizia privind alegerea 

instanței competente, decizia trimiterii în judecată, decizia de neurmărire penală, decizia 

de realocare a unei cauze și decizia privind tranzacția judiciară ar trebui luate, toate, la 

nivel central; 

14. afirmă că dreptul la o cale judiciară de atac ar trebui să fie respectat în permanență în 

activitatea Parchetului European; consideră, în consecință, că orice decizie luată de 

Parchetul European ar trebui să facă obiectul unui control jurisdicțional în fața instanței 

competente; insistă, în această privință, asupra faptului că deciziile adoptate de Parchetul 

European înainte de proces sau independent de acesta, cum ar fi decizia de a demara o 

anchetă, alegerea instanței pentru trimiterea în judecată, neurmărirea penală sau tranzacția 

judiciară, ar trebui să facă obiectul căilor de atac înaintea instanțelor Uniunii; subliniază 

faptul că Parchetul European ar trebui să repare, în conformitate cu dreptul național, orice 

prejudiciu provocat de urmărirea penală ilegală sau eronată; 

15. consideră că, în afara raportului anual al Parchetului European privind activitățile sale 

generale, regulamentul ar trebui să prevadă o clauză de revizuire pentru verificarea 

obiectivelor înființării Parchetului și a rezultatelor obținute, în scopul de a identifica 

deficiențele și lacunele care trebuie remediate;  
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