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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

O integrare europeană în domeniile politic și economic necesită o integrare deplină în 

domeniul judiciar și al justiției în general. 

Organismele politice nu ar trebui să influențeze funcționarea autorităților judiciare și, din 

acest motiv, raportorul este de părere că Comisia Europeană nu ar trebui să participe la 

procesul decizional al Eurojust. 

Infracționalitatea, în special cea de natură economică, reprezintă un obstacol în calea 

dezvoltării economice și sociale, întrucât încalcă legile bunei conviețuiri sociale și 

denaturează normele pieței. Infracționalitatea trebuie combătută în mod real, prin intermediul 

unei legislații adecvate și al unor instanțe judecătorești care să acționeze rapid și imparțial. 

Abordarea generală din propunerea Comisiei Europene (CE) este că Parchetul European 

(EPPO) nu este membru al Eurojust și poate participa la reuniunile sale doar în calitate de 

observator („fără drept de vot” în temeiul articolului 12 alineatul (2) și al articolului 16 

alineatul (7)).  

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 86 alineatul (1) din TFUE, Parchetul European 

ar trebui creat „pornind de la Eurojust”; prin urmare, pentru a menține această legătură și a 

asigura o combatere eficace a criminalității transfrontaliere, Parchetul European trebuie să fie 

membru al Eurojust.  

Articolul 41 alineatul (2) din propunere prevede că „Eurojust tratează orice cerere de sprijin 

care provine de la Parchetul European fără întârzieri nejustificate și soluționează astfel de 

cereri, dacă este cazul, ca și cum acestea ar fi fost primite de la o autoritate națională 

competentă în materie de cooperare judiciară”. Cu toate acestea, cooperarea dintre Eurojust și 

Parchetul European trebuie să fie mai strânsă. 

Anexa 1 enumeră formele grave de criminalitate care intră în sfera de competență a Eurojust. 

Printre acestea se află „infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii”; 

Cu toate acestea, în articolul 3 alineatul (1) din propunere se menționează că competența 

Eurojust nu include infracțiunile „care intră în sfera de competență a Parchetului European”.  

Acestea sunt prezentate la articolul 86 din TFUE ca fiind exact infracțiunile „care aduc 

atingere intereselor financiare ale Uniunii”, ceea ce crește probabilitatea unui posibil conflict 

de competențe între aceste entități.  

Comisia consideră că în cazurile care afectează interesele financiare ale Uniunii și, de 

asemenea, ale statelor membre, în conformitate cu articolul 13 din propunerea de instituire a 

Parchetului European (COM(2013)0534), competența pentru aceste infracțiuni ar putea fi 

redată autorităților naționale.  

În astfel de cazuri, Eurojust ar putea juca un rol de coordonare, fiind, de asemenea, competent 

în ceea ce privește infracțiunile care pot aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.  

Cu toate acestea, explicația propusă de Comisie nu poate fi acceptată deoarece: 

(a) instituirea Parchetului European se discută încă și soluție de la articolul 13 nu va fi 

probabil menținută în textul final;  

(b) în orice caz, Parchetul European va acționa doar într-un număr limitat de state membre (cu 

cooperare consolidată);  
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(c) această procedură este, poate, prea puțin flexibilă pentru a fi eficace. 

Deși propunerea reafirmă „autonomia și independența deplină a Eurojust” (a se vedea 

considerentul 30), Comisia ar dori să transforme Eurojust într-o eventuală agenție europeană, 

care să fie integrată în abordarea comună privind agențiile convenită între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie în 2012.  

Această viziune include, de exemplu, participarea a doi reprezentanți ai Comisiei la actele 

administrative („funcțiile de gestionare”) ale Eurojust (a se vedea articolul 10 alineatul (1) 

litera (b) și, de asemenea, articolul 16 alineatul (4)). 

Cu toate acestea, în opinia Comisiei, aceste funcții includ, de asemenea, alegerea președinților 

și a vicepreședinților Eurojust (articolul 14 alineatul (1) litera (k)), care, în mod clar, nu au 

numai funcții administrative.  

La articolul 17 alineatul (2) se prevede că directorul administrativ este numit de către Colegiul 

Eurojust dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, restrângându-se astfel posibilitatea de a 

alege a colegiului. 

Propunerea nu menționează nimic cu privire la soluționarea conflictelor de competență, care 

este una dintre principalele atribuții ale Eurojust în conformitate cu articolul 85 alineatul (1) 

litera (c) din TFUE.  

Propunerea nu face nicio trimitere la relația sa cu Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului, 

care vizează îmbunătățirea cooperării judiciare, pentru a evita situația în care două sau mai 

multe țări din UE desfășoară proceduri penale simultan și în paralel împotriva aceleiași 

persoane și în legătură cu aceleași fapte.  

Această decizie stabilește că statele membre ale UE pot face schimb de informații și se pot 

consulta direct în legătură cu procedurile penale. În cazul în care nu se ajunge la un acord, 

cauza este trimisă către Eurojust, după caz și în măsura în care se încadrează în jurisdicția sa.  

Propunerea privind Eurojust nu modifică și nu abrogă decizia-cadru menționată și propunerea 

Comisiei nu face nicio mențiune la controlul legalității deciziilor Eurojust în privința 

conflictelor de jurisdicție. 

AMENDAMENTE 

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

interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Întrucât Parchetul European ar 

trebui instituit pornind de la Eurojust, 

acest regulament include dispozițiile 

necesare pentru a reglementa relațiile 

dintre Eurojust și Parchetul European. 

(4) Având în vedere faptul că 

Parchetul European este instituit prin 

cooperare consolidată, Regulamentul de 

punere în aplicare a cooperării 

consolidate privind instituirea Parchetului 
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European este obligatoriu în întregime și 

aplicabil direct doar pentru statele 

membre care participă la cooperarea 

consolidată. Prin urmare, pentru acele 

state membre care nu participă la 

Parchetul European, Eurojust rămâne pe 

deplin competent în ceea ce privește 

formele grave de criminalitate enumerate 

în anexa I la prezentul regulament. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Evaluarea Deciziei 2002/187/JAI a 

Consiliului și activitățile desfășurate de 

Eurojust (raport final din 30 iunie 2015) 

ar trebui, de asemenea, să fie luate în 

considerare. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Misiunea Eurojust de a facilita 

coordonarea și cooperarea între 

autoritățile judiciare este dezvoltată în 

contextul altor instrumente juridice, 

precum Decizia-cadru 2009/948/JAI a 

Consiliului1a, fiind astfel necesar să se 

alinieze dispozițiile acesteia la prezentul 

regulament.  

 ____________________ 

 Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului 

din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea 

și soluționarea conflictelor referitoare la 

exercitarea competenței în cadrul 

procedurilor penale. 
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Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și se conformează 

principiilor recunoscute, în special, de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

(8) Prezentul regulament respectă pe 

deplin drepturile și libertățile 

fundamentale și garantează pe deplin 

principiile recunoscute în special de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Ar trebui să fie stabilite formele de 

criminalitate gravă care afectează două sau 

mai multe state membre, care intră în sfera 

de competență a Eurojust. În plus, ar trebui 

definite cazurile care nu implică două sau 

mai multe state membre, dar care impun 

urmărirea penală pe baze comune. Astfel 

de cazuri ar trebui să includă cercetările și 

urmăririle penale care afectează doar un 

stat membru și un stat terț, precum și 

cazurile care afectează doar un stat 

membru și Uniunea Europeană. 

(9) Ar trebui să fie stabilite în mod clar 

formele de criminalitate gravă care 

afectează două sau mai multe state 

membre, care intră în sfera de competență 

a Eurojust. În plus, ar trebui definite 

cazurile care nu implică două sau mai 

multe state membre, dar care impun 

urmărirea penală pe baze comune. Astfel 

de cazuri ar trebui să includă cercetările și 

urmăririle penale care afectează doar un 

stat membru și un stat terț, precum și 

cazurile care afectează doar un stat 

membru și Uniunea Europeană. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Atunci când își exercită funcțiile 

operaționale în cazuri penale concrete, la 

solicitarea autorităților competente din 

statele membre sau din proprie inițiativă, 

Eurojust ar trebui să acționeze fie prin 

(10) Atunci când își exercită funcțiile 

operaționale în cazuri penale concrete, la 

solicitarea autorităților competente din 

statele membre sau din proprie inițiativă, 

Eurojust ar trebui să acționeze fie prin 
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intermediul unuia sau mai multor membri 

naționali, fie în calitate de colegiu. 

intermediul unuia sau mai multor membri 

naționali, fie în calitate de colegiu. De 

asemenea, la solicitarea autorității 

competente a unui stat membru sau a 

Comisiei, Eurojust poate acorda asistență 

în cazul anchetelor care implică doar un 

stat membru, dar care au consecințe la 

nivelul Uniunii. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a se asigura că Eurojust 

poate sprijini și coordona investigațiile 

transfrontaliere în mod corespunzător, este 

necesar ca toți membrii naționali să aibă 

aceleași competențe operaționale, pentru a 

coopera între ei și cu autoritățile naționale 

într-un mod mai eficient. Membrii 

naționali ar trebui să beneficieze de acele 

competențe care permit Eurojust să își 

îndeplinească misiunea în mod 

corespunzător. Aceste competențe ar trebui 

să includă accesul la informațiile relevante 

din registrele publice naționale, emiterea și 

executarea cererilor de asistență și de 

recunoaștere reciprocă, contactarea directă 

și schimbul de informații cu autoritățile 

competente, participarea la echipe comune 

de anchetă și, de comun acord cu 

autoritatea națională competentă sau în caz 

de urgență, impunerea unor măsuri de 

cercetare și a unor livrări supravegheate. 

(11) Pentru a se asigura că Eurojust 

poate sprijini și coordona investigațiile 

transfrontaliere în mod corespunzător, este 

necesar ca toți membrii naționali să aibă 

aceleași competențe operaționale, pentru a 

coopera între ei și cu autoritățile naționale 

într-un mod mai coerent și mai eficient. 

Membrii naționali ar trebui să beneficieze 

de acele competențe care permit Eurojust 

să își îndeplinească misiunea în mod 

corespunzător. Aceste competențe ar trebui 

să includă accesul la informațiile relevante 

din registrele publice naționale, emiterea și 

executarea cererilor de asistență și de 

recunoaștere reciprocă, contactarea directă 

și schimbul de informații cu autoritățile 

competente, participarea la echipe comune 

de anchetă și, de comun acord cu 

autoritatea națională competentă sau în caz 

de urgență, impunerea unor măsuri de 

cercetare și a unor livrări supravegheate. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este necesar ca Eurojust să aibă o 

structură administrativă și de gestionare 

(12) Este necesar ca Eurojust să aibă o 

structură administrativă și de gestionare 
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care să îi permită să își îndeplinească 

sarcinile într-un mod mai eficient și care să 

respecte principiile aplicabile agențiilor 

Uniunii, menținând, în același timp, 

caracteristicile speciale ale Eurojust și 

protejându-i independența în îndeplinirea 

funcțiilor sale operaționale. În acest scop, 

funcțiile membrilor naționali, ale 

Colegiului și ale directorului administrativ 

ar trebui clarificate și ar trebui înființat un 

Comitet executiv. 

care să îi permită să își îndeplinească 

sarcinile într-un mod mai eficient și care să 

respecte pe deplin principiile aplicabile 

agențiilor Uniunii, precum și drepturile și 

libertățile fundamentale, menținând, în 

același timp, caracteristicile speciale ale 

Eurojust și protejându-i independența în 

îndeplinirea funcțiilor sale operaționale. În 

acest scop, funcțiile membrilor naționali, 

ale Colegiului și ale directorului 

administrativ ar trebui clarificate și ar 

trebui înființat un Comitet executiv. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Instituirea unui sistem de 

coordonare permanentă (SCP) în cadrul 

Eurojust este necesară pentru a asigura 

disponibilitatea Eurojust în orice moment 

și pentru a i se permite acestuia să intervină 

în cazuri urgente. Fiecare stat membru ar 

trebui să se asigure că reprezentanții lor în 

cadrul SCP pot acționa 24 de ore din 24. 

(17) Instituirea unui sistem de 

coordonare permanentă (SCP) în cadrul 

Eurojust este necesară pentru a asigura 

eficiența și disponibilitatea Eurojust în 

orice moment și pentru a i se permite 

acestuia să intervină în cazuri urgente. 

Fiecare stat membru se asigură că 

reprezentanții lor în cadrul SCP pot acționa 

24 de ore din 24. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Atunci când Eurojust transferă date 

cu caracter personal către o autoritate a 

unei țări terțe sau către o organizație 

internațională ori către Interpol în cadrul 

unui acord internațional încheiat în temeiul 

articolului 218 din tratat, este oportun să se 

asigure că dispozițiile privind protecția 

datelor din prezentul regulament sunt 

respectate în conformitate cu garanțiile 

adecvate oferite în ceea ce privește 

(21) Atunci când Eurojust transferă date 

cu caracter personal către o autoritate a 

unei țări terțe sau către o organizație 

internațională ori către Interpol în cadrul 

unui acord internațional încheiat în temeiul 

articolului 218 din tratat, este oportun să se 

asigure că dispozițiile privind protecția 

datelor din prezentul regulament sunt 

respectate pe deplin în conformitate cu 

garanțiile adecvate oferite în ceea ce 
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protecția vieții private și a drepturilor și 

libertăților fundamentale ale persoanelor. 

privește protecția vieții private și a 

drepturilor și libertăților fundamentale. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Ar trebui să i se acorde Eurojust 

posibilitatea de a prelungi termenele de 

stocare a datelor cu caracter personal, cu 

respectarea principiului limitării scopului 

aplicabil prelucrării datelor cu caracter 

personal în contextul tuturor activităților 

Eurojust, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor sale. Aceste decizii ar trebui 

adoptate ca urmare a unei analize atente a 

tuturor intereselor în joc, inclusiv a 

intereselor persoanelor vizate. Orice 

prelungire a termenelor de prelucrare a 

datelor cu caracter personal, în cazul în 

care termenul de prescripție a acțiunii 

penale s-a împlinit în toate statele membre 

în cauză, ar trebui decisă numai în cazul în 

care există o necesitate specifică de a oferi 

asistență în temeiul prezentului regulament. 

(23) Ar trebui să i se acorde Eurojust 

posibilitatea de a prelungi termenele de 

stocare a datelor cu caracter personal, cu 

respectarea principiului limitării scopului 

aplicabil prelucrării datelor cu caracter 

personal în contextul tuturor activităților 

Eurojust, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor sale. Aceste decizii ar trebui 

adoptate ca urmare a unei analize atente și 

obiective a cazurilor respective, a tuturor 

intereselor în joc și, în egală măsură, a 

intereselor persoanelor vizate. Orice 

prelungire a termenelor de prelucrare a 

datelor cu caracter personal, în cazul în 

care termenul de prescripție a acțiunii 

penale s-a împlinit în toate statele membre 

în cauză, ar trebui să facă obiectul unei 

decizii oficiale și motivate și să fie decisă 

numai în cazul în care există o necesitate 

specifică și justificabilă în mod clar de a 

oferi asistență în temeiul prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Eurojust ar trebui să mențină relații 

de cooperare cu alte organisme și agenții 

ale Uniunii, cu Parchetul European, cu 

autoritățile competente din țările terțe, 

precum și cu organizațiile internaționale, în 

(25) Eurojust ar trebui să coopereze cu 

alte organisme și agenții ale Uniunii, cu 

Parchetul European, cu autoritățile 

competente din țările terțe, precum și cu 

organizațiile internaționale, în măsura 
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măsura necesară îndeplinirii sarcinilor sale. necesară îndeplinirii sarcinilor sale. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Procurorul european ar trebui să 

aibă dreptul de a participa la toate 

reuniunile Eurojust atunci când se 

discută chestiuni pe care le consideră 

relevante pentru funcționarea Parchetului 

European. 

Justificare 

Este nevoie de un considerent care să reflecte în mod expres conținutul articolului 12 

alineatul (3) și al articolului 16 alineatul (7) din propunere. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considderentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Pentru a consolida cooperarea 

operațională între Eurojust și Europol și în 

special pentru a stabili legături între datele 

care sunt deja deținute de oricare dintre 

aceste organisme, Eurojust ar trebui să 

permită Europol să aibă acces la datele sale 

disponibile și să fie în măsură să efectueze 

o comparație a acestora. 

(26) Pentru a consolida cooperarea 

operațională între Eurojust și Europol și în 

special pentru a stabili legături între datele 

care sunt deja deținute de oricare dintre 

aceste organe, Eurojust ar trebui să permită 

Europol să aibă acces la datele pe care le 

are la dispoziție pe baza unui sistem de tip 

rezultat pozitiv/negativ („hit/no hit”). 

Europol și Eurojust ar trebui să aibă 

posibilitatea de a încheia un acord de 

lucru care să asigure, pe bază de 

reciprocitate în cadrul mandatelor lor 

respective, accesul la toate informațiile 

furnizate în scopul verificării încrucișate, 
în conformitate cu garanțiile specifice și 

de protecție a datelor prevăzute de 

prezentul regulament, precum și 

posibilitatea de căutare a acestora. Acces 

la datele aflate la dispoziția Eurojust ar 
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trebui să fie întotdeauna limitat, prin 

mijloace tehnice, la informațiile care fac 

obiectul mandatelor respective ale 

organismelor Uniunii în cauză. 

Justificare 

Considerentul 26 din prezentul regulament ar trebui aliniat cu considerentul 28 al 

Regulamentului (UE) 2016/794. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Eurojust ar trebui să fie în măsură 

să facă schimb de date cu caracter personal 

cu alte organisme ale Uniunii, în măsura 

necesară îndeplinirii sarcinilor sale. 

(27) Eurojust ar trebui să fie în măsură 

să facă schimb de date cu caracter personal 

cu alte organisme ale Uniunii, în măsura 

necesară îndeplinirii sarcinilor sale cu 

respectarea deplină a protecției vieții 

private și a drepturilor și libertăților 

fundamentale. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Pentru a spori transparența și 

controlul democratic al Eurojust este 

necesar să se prevadă mecanisme pentru 

implicarea Parlamentului European și a 

parlamentelor naționale în evaluarea 

activităților Eurojust. Acest lucru nu ar 

trebui să aducă atingere principiilor de 

independență în ceea ce privește 

intervențiile în cazuri operaționale 

specifice sau obligațiilor de respectare a 

discreției și a confidențialității.  

(31) Pentru a spori transparența și 

controlul democratic al Eurojust este 

necesar să se prevadă mecanisme pentru 

implicarea Parlamentului European în 

evaluarea activităților Eurojust, în special 

în ceea ce privește transmiterea raportului 

anual al Eurojust. Ar trebui instituite 

proceduri similare pentru parlamentele 

naționale. Cu toate acestea, aceste 

mecanisme nu ar trebui să aducă atingere 

principiilor de independență în ceea ce 

privește intervențiile în cazuri operaționale 

specifice sau obligațiilor de respectare a 

discreției și a confidențialității. 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Eurojust sprijină și consolidează 

coordonarea și cooperarea dintre 

autoritățile naționale de cercetare și 

urmărire penală în legătură cu formele 

grave de criminalitate care afectează două 

sau mai multe state membre sau care 

impun urmărirea penală pe baze comune, 

prin operațiuni întreprinse de autoritățile 

statelor membre și de Europol și prin 

informații furnizate de acestea. 

1. Eurojust sprijină și consolidează 

coordonarea și cooperarea dintre 

autoritățile naționale de cercetare și 

urmărire penală în legătură cu formele 

grave de criminalitate care sunt de 

competența Eurojust în conformitate cu 

prevederile articolului 3 alineatul (1) și 

care afectează două sau mai multe state 

membre sau care impun urmărirea penală 

pe baze comune, prin operațiuni întreprinse 

de autoritățile statelor membre, de 

Parchetul European și de Europol și prin 

informații furnizate de acestea. 

A se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (3). 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Eurojust își exercită sarcinile la 

cererea autorităților competente din statele 

membre sau din proprie inițiativă. 

3. Eurojust își exercită sarcinile la 

cererea autorităților competente din statele 

membre sau ale Parchetului European 

sau din proprie inițiativă.  

A se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (1). 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Competența Eurojust vizează 

formele de infracționalitate enumerate în 

1.  Până la data la care Parchetul 

European își preia atribuțiile de cercetare 
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anexa 1. Cu toate acestea, competența sa 

nu include infracțiuni care intră în sfera 

de competență a Parchetului European. 

și urmărire penală ce îi sunt conferite în 

conformitate cu articolul [75] din 

Regulamentul [de punere în aplicare a 

cooperării consolidate privind instituirea 

Parchetului European], competența 
Eurojust vizează formele de 

infracționalitate enumerate în anexa 1. De 

la data la care Parchetul European își 

preia funcțiile, în privința formelor de 

infracționalitate care intră în sfera de 

competență a acestuia, Eurojust își 

exercită doar competențele din cadrul 

mandatului său respectiv, evitând orice 

suprapunere cu măsurile luate de 

Parchetul European. 

 Cu toate acestea, Eurojust își exercită 

competențele în cazurile care implică 

statele membre care nu participă la 

cooperarea consolidată privind instituirea 

Parchetului European, la cererea 

acestora sau la cererea Parchetului 

European. Detaliile practice privind 

exercitarea competenței în conformitate 

cu prezentul articol sunt reglementate de 

un acord de lucru, menționat la articolul 

38 alineatul (2a).  

 Referirea la „infracțiunile împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii” de la 

anexa 1 la prezentul regulament trebuie 

să fie interpretată în conformitate cu 

prezentul alineat. 

A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (4). 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Eurojust își păstrează competența: 

 (a) pentru infracțiunile prevăzute în 

Directiva [(UE) 2017/... privind lupta 

împotriva fraudei, protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii prin intermediul 

dreptului penal („Directiva PIF”)], în 
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măsura în care Parchetul European nu 

are competența sau nu își exercită 

competența; 

 (b) în cazurile referitoare la 

infracțiunile prevăzute în Directiva PIF, 

în urma solicitărilor din partea statelor 

membre care nu participă la Parchetul 

European; 

 (c) în cazurile care implică atât statele 

membre participante, cât și statele 

membre care nu participă la Parchetul 

European, în cazul solicitărilor din partea 

statelor membre care nu participă la 

Parchetul European și în cazul 

solicitărilor venite din partea Parchetului 

European însuși. 

Justificare 

Având în vedere că Eurojust va avea o competență reziduală pentru infracțiunile PIF, care 

rezultă din cooperarea consolidată privind Parchetul European și din textul acestui proiect 

de regulament, este esențial să se delimiteze în mod clar natura competenței reziduale a 

Eurojust. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența Eurojust vizează 

infracțiuni conexe. Următoarele 

infracțiuni sunt considerate infracțiuni 

conexe: 

2. Competența Eurojust vizează 

infracțiunile legate de infracțiunile 

enumerate în anexa 1. Următoarele 

infracțiuni sunt considerate infracțiuni 

conexe: 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. La solicitarea autorității competente 

a unui stat membru sau a Comisiei, 

4. La solicitarea autorității competente 

a unui stat membru, a Parchetului 



 

AD\1136523RO.docx 15/33 PE607.846v02-00 

 RO 

Eurojust poate să sprijine cercetările sau 

urmăririle penale care vizează doar statul 

membru în cauză și Uniunea. 

European sau a Comisiei, Eurojust poate 

să sprijine cercetările sau urmăririle penale 

care vizează doar statul membru în cauză și 

Uniunea. 

A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (1). 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informează autoritățile competente 

din statele membre cu privire la cercetările 

și urmăririle penale despre care are 

cunoștință și care au repercusiuni la nivelul 

Uniunii sau care ar putea afecta alte state 

membre decât cele direct vizate; 

(a) informează autoritățile competente 

din statele membre și Parchetul European 

cu privire la cercetările și urmăririle penale 

despre care are cunoștință și care au 

repercusiuni la nivelul Uniunii sau care ar 

putea afecta alte state membre decât cele 

direct vizate;  

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) asistă autoritățile competente ale 

statelor membre în scopul de a asigura o 

cât mai bună coordonare a cercetărilor și 

urmăririlor penale; 

(b) asigură o cât mai bună coordonare 

a cercetărilor și urmăririlor penale 

desfășurate de autoritățile competente ale 

statelor membre; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) oferă asistență pentru 

îmbunătățirea cooperării între autoritățile 

competente ale statelor membre, în special 

pe baza unor analize ale Europol; 

(c) îmbunătățește cooperarea între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, în special pe baza unor analize ale 

Europol; 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) acordă sprijin Parchetului 

European, în conformitate cu articolul 41. 

Justificare 

Dacă Parchetul European este instituit „pornind de la Eurojust” (a se vedea articolul 86 din 

TFUE), una dintre principalele atribuții ale Eurojust este de a îi oferi asistență. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) cooperează și se consultă, atunci 

când este cazul, cu agențiile și 

organismele Uniunii, instituite în spațiul 

de libertate, securitate și justiție 

reglementat de Titlul V din TFUE; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ec (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ec) sprijină centrele de cunoștințe 

specializate ale Uniunii, create de către 

Europol și de alte organisme ale Uniunii 

și participă la acestea, atunci când este 

adecvat; 
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Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care două sau mai multe 

state membre nu pot conveni care dintre ele 

trebuie să întreprindă o cercetare sau 

urmărire penală ca urmare a unei cereri 

formulate în temeiul alineatului (2) litera 

(b), Eurojust emite un aviz scris privind 

acest caz. Avizul este transmis imediat 

statelor membre în cauză. 

4. În cazul în care două sau mai multe 

state membre nu pot conveni care dintre ele 

trebuie să întreprindă o cercetare sau 

urmărire penală ca urmare a unei cereri 

formulate în temeiul alineatului (2) litera 

(b), Eurojust ia o decizie privind acest caz. 

Decizia este transmisă imediat statelor 

membre în cauză. 

[A se vedea amendamentele la articolul 4 alineatele (5) și (5a)]. 

Justificare 

Având în vedere că articolul 85 alineatul (1) litera (c) din TFUE stabilește clar competența 

Eurojust în ceea ce privește soluționarea conflictelor de competență, Eurojust trebuie să 

poată lua decizii, nu să emită avize, decizii care să fie obligatorii pentru statele membre. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. La cererea unei autorități 

competente, Eurojust emite un aviz scris 

referitor la refuzurile sau dificultățile 

recurente privind executarea cererilor de 

cooperare judiciară și deciziile privind 

cooperarea judiciară, inclusiv cele bazate 

pe instrumentele de punere în aplicare a 

principiului recunoașterii reciproce, cu 

condiția ca acestea să nu poată fi 

soluționate de comun acord între 

autoritățile naționale competente sau prin 

implicarea membrilor naționali în cauză. 

Avizul este transmis imediat statelor 

membre în cauză.  

5. La cererea unei autorități 

competente sau din proprie inițiativă, 

Eurojust ia o decizie referitoare la 

refuzurile sau dificultățile recurente privind 

executarea cererilor de cooperare judiciară 

și deciziile privind cooperarea judiciară, 

inclusiv cele bazate pe instrumentele de 

punere în aplicare a principiului 

recunoașterii reciproce, cu condiția ca 

acestea să nu poată fi soluționate de comun 

acord între autoritățile naționale 

competente sau prin implicarea membrilor 

naționali în cauză.  Decizia este transmisă 

imediat statelor membre în cauză. 

(A se vedea amendamentele la articolul 4 alineatele (4) și (5a)). 
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Justificare 

Având în vedere că articolul 85 alineatul (1) litera (c) din TFUE stabilește clar competența 

Eurojust în ceea ce privește soluționarea conflictelor de competență, Eurojust trebuie să 

poată lua decizii, nu să emită avize, decizii care să fie obligatorii pentru statele membre. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Fără a aduce atingere alineatului 

(2), Colegiul se concentrează asupra unor 

aspecte operaționale și asupra oricăror 

alte aspecte care sunt direct legate de 

chestiunile operaționale. Acesta este 

implicat în chestiuni administrative 

numai în măsura în care este necesar 

pentru a se asigura că sarcinile sale 

operaționale sunt îndeplinite.  

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) de a contacta direct și de a face 

schimb de informații cu orice autoritate 

națională competentă din statul membru; 

(b) de a contacta direct și de a face 

schimb de informații cu orice autoritate 

națională competentă din statul membru 

sau cu orice agenție sau organism 

competent al Uniunii; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) dispun măsuri de anchetă; (a) să dispună sau să solicite și să 

execute măsuri de anchetă, în conformitate 

cu prevederile Directivei 2014/41/UE a 
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Parlamentului European și a 

Consiliului1a; 

 __________________ 

 1a Directiva 2014/41/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 aprilie 

2014 privind ordinul european de anchetă 

în materie penală (OJ L 130, 1.5.2014, p. 

1). 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Colegiul este alcătuit din: 1. Colegiul este alcătuit din toți 

membrii naționali 

(a)  toți membrii naționali, în cazul în 

care Colegiul își exercită funcțiile 

operaționale în temeiul articolului 4; 

 

(b)  toți membrii naționali și doi 

reprezentanți ai Comisiei în cazul în care 

Colegiul își exercită funcțiile de 

gestionare în temeiul articolului 14. 

 

Justificare 

Amendamentul are drept scop reducerea riscului unei eventuale imixtiuni din partea 

Comisiei. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Colegiul poate invita la reuniunile 

sale orice persoană a cărei opinie poate 

prezenta interes, în calitate de observator. 

4. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

de la articolul 39 alineatul (1) litera (c), 

Colegiul poate invita la reuniunile sale 

orice persoană a cărei opinie poate 

prezenta interes, în calitate de observator. 
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Justificare 

Acest amendament are ca obiectiv menținerea rolului punctelor de contact ale Rețelei 

Judiciare Europene, la care se face trimitere la articolul 39 alineatul (1) litera (c) din 

propunere. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera k 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) alege președintele și vicepreședinții 

în conformitate cu articolul 11; 

eliminat 

(a se vedea amendamentul la articolul 11) 

Justificare 

Pentru a menține autonomia și independența Eurojust, niciun reprezentant al Comisiei nu 

poate participa la alegerile președintelui și vicepreședinților. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la [30 noiembrie a fiecărui 

an], Colegiul adoptă un document de 

programare care conține programarea 

multianuală și anuală, pe baza unui proiect 

prezentat de directorul administrativ, 

ținând seama de avizul Comisiei. Acesta îl 

transmite Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei. Documentul de 

programare devine definitiv după 

adoptarea finală a bugetului general și, 

dacă este necesar, se modifică în 

consecință.  

1. Până la [30 noiembrie a fiecărui 

an], Colegiul adoptă un document de 

programare care conține programarea 

multianuală și anuală, pe baza unui proiect 

prezentat de directorul administrativ, după 

solicitarea avizului Comisiei. Acesta îl 

transmite Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei. Documentul de 

programare devine definitiv după 

adoptarea finală a bugetului general și, 

dacă este necesar, se modifică în 

consecință. 

Justificare 

Amendamentul are drept scop reducerea riscului unei eventuale imixtiuni din partea 

Comisiei. 
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Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Programul anual de lucru cuprinde 

obiective detaliate și rezultate preconizate, 

inclusiv indicatori de performanță. Acesta 

cuprinde, de asemenea, o descriere a 

acțiunilor care urmează să fie finanțate și o 

indicație a resurselor financiare și umane 

alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu 

principiile întocmirii bugetului și ale 

gestionării pe activități. Programul de lucru 

anual este conform cu programul de lucru 

multianual menționat la alineatul (4). 

Acesta indică în mod clar ce sarcini au fost 

adăugate, modificate sau anulate 

comparativ cu exercițiul financiar anterior. 

2. Programul anual de lucru cuprinde 

obiective detaliate și rezultate preconizate, 

inclusiv indicatori de performanță. Acesta 

cuprinde, de asemenea, o descriere clară a 

acțiunilor care urmează să fie finanțate și o 

indicație a resurselor financiare și umane 

alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu 

principiile întocmirii bugetului și ale 

gestionării pe activități. Programul de lucru 

anual este conform cu programul de lucru 

multianual menționat la alineatul (4). 

Acesta indică în mod clar ce sarcini au fost 

adăugate, modificate sau anulate 

comparativ cu exercițiul financiar anterior. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Directorul administrativ poate fi 

revocat din funcție doar printr-o decizie a 

Colegiului, care hotărăște la propunerea 

Comisiei. 

7. Directorul administrativ poate fi 

revocat din funcție doar printr-o decizie a 

Colegiului. 

Justificare 

Amendamentul are drept scop reducerea riscului unei eventuale imixtiuni din partea 

Comisiei. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Reprezentanții sistemului de 3. Reprezentanții sistemului de 
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coordonare permanentă acționează fără 

întârziere în ceea ce privește executarea 

cererii în statul lor membru. 

coordonare permanentă acționează în mod 

eficient, fără întârziere în ceea ce privește 

executarea cererii în statul lor membru. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. În sensul alineatelor (3)-(6), 

autoritățile competente ale statelor 

membre își transmit informațiile 

menționate la alineatul respectiv, cel 

târziu în termen de 14 de zile. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Eurojust furnizează autorităților 

naționale competente informații privind 

rezultatele prelucrării informațiilor, 

inclusiv privind existența unor legături cu 

cazuri deja stocate în sistemul de 

gestionare a cazurilor. Aceste informații 

pot include date cu caracter personal. 

1. Eurojust furnizează autorităților 

naționale competente, fără întârzieri 

nejustificate, informații privind rezultatele 

prelucrării informațiilor, inclusiv privind 

existența unor legături cu cazuri deja 

stocate în sistemul de gestionare a 

cazurilor. Aceste informații pot include 

date cu caracter personal. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Eurojust poate prelucra doar datele 

cu caracter personal enumerate la punctul 2 

din anexa 2 ale persoanelor care, în temeiul 

dreptului intern al statelor membre în 

cauză, sunt considerate martori sau victime 

în cadrul cercetărilor sau urmăririlor penale 

2. Eurojust poate prelucra doar datele 

cu caracter personal enumerate la punctul 2 

din anexa 2 ale persoanelor care, în temeiul 

dreptului intern al statelor membre în 

cauză, sunt considerate martori sau victime 

în cadrul cercetărilor sau urmăririlor penale 
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cu privire la unul sau mai multe dintre 

tipurile de criminalitate și la infracțiunile 

menționate la articolul 3 sau ale 

persoanelor cu vârsta de sub 18 ani. 

Prelucrarea unor astfel de date cu caracter 

personal poate avea loc numai în cazul în 

care este strict necesară pentru îndeplinirea 

sarcinilor Eurojust declarate în mod 

explicit, în cadrul competențelor sale și 

pentru a își îndeplini funcțiile operaționale. 

cu privire la unul sau mai multe dintre 

tipurile de criminalitate și la infracțiunile 

menționate la articolul 3 sau ale 

persoanelor cu vârsta de sub 18 ani. 

Prelucrarea unor astfel de date cu caracter 

personal poate avea loc numai în cazul în 

care este strict necesară pentru îndeplinirea 

sarcinilor Eurojust declarate în mod 

explicit, în cadrul competențelor sale și 

pentru a își îndeplini funcțiile operaționale. 

Protecția vieții private, precum și 

drepturile și libertățile fundamentale sunt 

pe deplin respectate. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Nu se poate continua stocarea 

datelor cu caracter personal prelucrate de 

Eurojust după prima dată aplicabilă dintre 

următoarele date: 

1. Eurojust stochează datele cu 

caracter personal pe care le prelucrează 

numai atât timp cât este necesar și 

proporțional pentru scopurile în care sunt 

prelucrate. Nu se poate continua stocarea 

datelor cu caracter personal prelucrate de 

Eurojust după prima dată aplicabilă dintre 

următoarele date: 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care o plângere 

introdusă de o persoană vizată în 

conformitate cu articolul 32 alineatul (2) 

din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se 

referă la o decizie menționată la articolul 

32 sau la articolul 33, Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor 

consultă organismele naționale de 

supraveghere sau organul judiciar 

competent din statul membru din care au 

1. Orice persoană vizată are dreptul 

de a depune o plângere la Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor, în 

cazul în care consideră că prelucrarea de 

către Eurojust a datelor cu caracter 

personal care o privesc nu este conformă 

cu dispozițiile prezentului regulament. În 

cazul în care o plângere introdusă de o 

persoană vizată în conformitate cu articolul 

32 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
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fost obținute datele sau din statul membru 

direct interesat. Decizia Autorității 

Europene pentru Protecția Datelor, care 

poate cuprinde și un refuz de a transmite 

orice informație, este luată în strânsă 

cooperare cu organismul național de 

supraveghere sau cu organul judiciar 

competent. 

45/2001 se referă la o decizie menționată la 

articolul 32 sau la articolul 33, Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor 

consultă organismele naționale de 

supraveghere sau organul judiciar 

competent din statul membru din care au 

fost obținute datele sau din statul membru 

direct interesat. Decizia Autorității 

Europene pentru Protecția Datelor, care 

poate cuprinde și un refuz de a transmite 

orice informație, este luată în strânsă 

cooperare cu organismul național de 

supraveghere sau cu organul judiciar 

competent. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În scopurile precizate la alineatele 

(1) și (2), Eurojust poate încheia acorduri 

de lucru cu entitățile menționate la 

alineatul (1). Aceste acorduri de lucru nu 

constituie temeiul pentru autorizarea 

schimbului de date cu caracter personal și 

nu au caracter obligatoriu pentru Uniune 

sau pentru statele membre ale acesteia. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) autorizația poate fi presupusă, 

deoarece statul membru nu a limitat în 

mod expres posibilitatea transferurilor 

ulterioare sau și 

eliminat 
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Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Punctele de contact ale Rețelei 

Judiciare Europene pot fi invitate, de la caz 

la caz, să participe la reuniunile Eurojust.  

(c) Punctele de contact ale Rețelei 

Judiciare Europene pot fi invitate, de la caz 

la caz, să participe la reuniunile Eurojust 

fără drept de vot. 

Justificare 

Acest amendament are scopul de a clarifica rolul punctelor de contact ale Rețelei Judiciare 

Europene. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 40 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Europol și Eurojust pot încheia un 

acord de lucru prin care asigură, pe bază 

de reciprocitate și în cadrul mandatelor 

lor respective, accesul la toate informațiile 

furnizate pentru îndeplinirea sarcinilor 

sale în conformitate cu articolele 2 și 4 

din prezentul regulament, precum și 

posibilitatea de căutare a acestora. Acest 

lucru nu aduce atingere dreptului statelor 

membre, al organelor Uniunii, al țărilor 

terțe și al organizațiilor internaționale de 

a indica restricții în ceea ce privește 

accesul la datele respective și utilizarea 

acestora și se realizează în conformitate 

cu garanțiile privind protecția datelor 

prevăzute de prezentul regulament.  
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Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Eurojust tratează orice cerere de 

sprijin care provine de la Parchetul 

European fără întârzieri nejustificate și 

soluționează astfel de cereri, dacă este 

cazul, ca și cum acestea ar fi fost primite 

de la o autoritate națională competentă în 

materie de cooperare judiciară. 

2. Eurojust tratează orice cerere de 

sprijin care provine de la Parchetul 

European fără întârzieri nejustificate și 

soluționează astfel de cereri ca și cum 

acestea ar fi fost primite de la o autoritate 

națională competentă în materie de 

cooperare judiciară. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Frontex contribuie la activitatea 

Eurojust inclusiv prin transmiterea 

informațiilor prelucrate în conformitate 

cu mandatul și sarcinile sale, prevăzute de 

Regulamentul (UE) 2016/1624.  

 _____________ 

 1a Regulamentul (UE) 2016/1624 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 septembrie 2016 privind Poliția de 

frontieră și garda de coastă la nivel 

european și de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/399 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 863/2007 al Parlamentului European 

și al Consiliului, a Regulamentului (CE) 

nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 

2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 

16.9.2016, p. 1). 
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Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 55 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 55a 

 Avize privind propunerile de acte 

legislative 

 Comisia și statele membre interesate pot 

solicita avizul Eurojust cu privire la toate 

proiectele de acte legislative menționate la 

articolul 76 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. 

Justificare 

Amendamentul reia dispozițiile de la articolul 32 alineatul (3) din Decizia 2002/187/JAI a 

Consiliului, astfel cum a fost modificată în 2008, care, în mod inexplicabil, nu apar în această 

propunere a Comisiei. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Eurojust transmite raportul său 

anual Parlamentului European, care poate 

prezenta observații și concluzii. 

1. Eurojust transmite raportul său 

anual Parlamentului European și 

parlamentelor naționale, care pot prezenta 

observații și concluzii. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Președintele Colegiului se prezintă 

în fața Parlamentului European, la 

cererea acestuia din urmă, pentru a 

discuta chestiuni privind Eurojust, și în 

2. Înainte de preluarea funcției, noul 

președinte numit al Colegiului este invitat 

să facă o declarație în fața comisiei sau 

comisiilor competente ale Parlamentului 
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special pentru a prezenta rapoartele sale 

anuale, ținând seama de obligațiile de 

respectare a discreției și a 

confidențialității. Discuțiile nu se referă 

în mod direct sau indirect la acțiuni 

concrete în legătură cu cazurile 

operaționale specifice. 

European și să răspundă întrebărilor 

adresate de membrii acestei (acestor) 

comisii. 

 În timpul mandatului său, președintele 

Colegiului se prezintă în fața 

Parlamentului European, la cererea 

acestuia din urmă, pentru a discuta 

chestiuni privind Eurojust, și în special 

pentru a prezenta rapoartele sale anuale, 

ținând seama de obligațiile de respectare 

a discreției și a confidențialității. 

Discuțiile nu se referă în mod direct sau 

indirect la acțiuni concrete în legătură cu 

cazurile operaționale specifice. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În plus față de alte obligații de 

informare și consultare prevăzute de 

prezentul regulament, Eurojust transmite 

Parlamentului European, spre informare: 

3. În plus față de alte obligații de 

informare și consultare prevăzute de 

prezentul regulament, Eurojust transmite 

Parlamentului European și parlamentelor 

naționale, spre informare: 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Eurojust transmite raportul său 

anual parlamentelor naționale. Eurojust 

transmite parlamentelor naționale 

documentele la care menționate la 

alineatul (3). 

eliminat 
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Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 59 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Obligația de confidențialitate se 

aplică tuturor informațiilor primite de 

Eurojust, cu excepția cazului în care 

respectivele informații au fost deja făcute 

publice sau sunt accesibile publicului. 

4. Obligația de confidențialitate se 

aplică tuturor informațiilor primite sau 

transmise de Eurojust, cu excepția cazului 

în care respectivele informații au fost deja 

făcute publice sau sunt accesibile 

publicului. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 67 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Abrogare  Abrogări și modificări 

(A se vedea amendamentele la articolul 67 alineatele (3a) și (3b)). 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 67 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2a. În Decizia-cadru 2009/948/JAI, 

articolul 10 alineatul (3) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„3. În cursul consultărilor directe, 

oricând este rezonabil posibil, autoritățile 

competente implicate în aceste consultări 

răspund cererilor de informații care provin 

de la alte autorități competente implicate în 

aceste consultări. Totuși, atunci când unei 

autorități competente i se solicită de către 

o altă autoritate competentă să furnizeze 

informații specifice care ar putea aduce 

prejudicii unor interese naționale 

„3. În cursul consultărilor directe, 

autoritățile competente implicate răspund 

cererilor de informații care provin de la alte 

autorități competente, incluse, de 

asemenea, în consultări.” 
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fundamentale în materie de securitate sau 

care ar putea pune în pericol siguranța 

persoanelor, autoritatea respectivă nu are 

obligația de a transmite acele informații.” 

(A se vedea amendamentul la articolul 67) 

Justificare 

Această modificare a Deciziei-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în 

cadrul procedurilor penale completează amendamentele la articolele 21 și 23 din prezenta 

propunere și are drept scop eliminarea excepțiilor care ar putea împiedica schimbul de 

informații utile. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 67 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2b. În Decizia-cadru 2009/948/JAI, 

articolul 12 alineatul (2) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„2. În cazul în care nu a fost posibilă 

obținerea unui consens în conformitate cu 

articolul 10, [după caz,] chestiunea este 

trimisă către Eurojust de către orice 

autoritate competentă a statelor membre 

implicate, dacă Eurojust are competența 

de a acționa în temeiul articolului 4 

alineatul (1) din Decizia Eurojust. ” 

„2. În cazul în care nu s-a putut ajunge 

la un acord, în conformitate cu 

articolul 10, chestiunea este trimisă către 

Eurojust de către statele membre implicate, 

prin intermediul membrilor naționali 

respectivi, atunci când Eurojust este 

competentă, în temeiul articolul 3 din 

regulamentul privind Eurojust.” 

(A se vedea amendamentul la articolul 67) 

Justificare 

Această modificare a Deciziei-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind prevenirea și soluționarea conflictelor de competență în cadrul procedurilor penale 

completează amendamentele la articolul 4 alineatele (4) și (5) din prezenta propunere și are 

ca scop transmiterea obligatorie către Eurojust a conflictelor de competență, în conformitate 

cu articolul 85 alineatul (1) litera (c) din TFUE și mai ales în conformitate cu rolul 

membrilor naționali. 
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Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – liniuța 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– furtul organizat; – tâlhăria și furtul organizat; 
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