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SUGESTII

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

A. întrucât articolul 86 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede o 
bază oficială explicită pentru înființarea Parchetului European (EPPO) și stabilește 
procedura legislativă și instrumentul legislativ aplicabile, precum și domeniul de aplicare 
și competența viitorului Parchet European;

B. întrucât este important ca UE și toate statele sale membre să depisteze și să urmărească 
penal într-un mod eficace și disuasiv fraudele care afectează interesele financiare ale UE, 
pentru a proteja contribuabilii din toate statele membre care contribuie la bugetul Uniunii;

C. întrucât articolul 86 din TFUE prevede explicit posibilitatea de a stabili o cooperare 
consolidată în cazul în care nu se ajunge la un acord;

D. întrucât cooperarea consolidată este o procedură prin care un număr de cel puțin nouă 
state membre sunt abilitate să stabilească o cooperare avansată într-un domeniu ce ține de 
structurile Uniunii, dar fără participarea celorlalte state membre; întrucât cooperarea 
consolidată le permite statelor membre participante să realizeze un obiectiv comun sau o 
inițiativă comună și să depășească stagnarea negocierilor sau blocarea lor de către un alt 
stat membru sau de alte state membre atunci când este nevoie de unanimitate; întrucât, în 
temeiul articolului 20 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, actele 
adoptate în cadrul cooperării consolidate ar trebui să fie obligatorii doar pentru statele 
membre participante; întrucât cooperarea consolidată se limitează la domeniile în care UE 
nu deține competențe exclusive;

E. întrucât, în temeiul articolului 328 alineatul (1) din TFUE, Comisia și statele membre care 
participă la cooperarea consolidată se asigură că încurajează cât mai multe state membre 
să participe la aceasta,

1. reafirmă sprijinul ferm al Parlamentului pentru înființarea unui Parchet European eficient 
și independent, astfel încât să se reducă fragmentarea actuală a eforturilor naționale de 
asigurare a respectării legii în vederea protejării bugetului UE și să se consolideze 
combaterea fraudei în Uniunea Europeană;

2. reamintește că, la 29 aprilie 20151, 5 octombrie 20162 și 5 octombrie 20173, Parlamentul a 
adoptat trei rezoluții referitoare la înființarea Parchetului European; recunoaște că în textul 
negociat final adoptat de Consiliu au fost abordate, într-o anumită măsură, o serie de 
preocupări pe care Parlamentul le-a exprimat în rezoluțiile respective; invită Consiliul să 
colaboreze cu Parlamentul la o potențială viitoare procedură de cooperare consolidată, 
înainte de a cere aprobarea de către Parlament a textului final, pentru a asigura o 
cooperare maximă între colegiuitorii Uniunii;

                                               
1 JO C 346, 21.9.2016, p. 27.
2 JO C 215, 19.6.2018, p. 18.
3 JO C 346, 27.9.2018, p. 246. 
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3. regretă totuși că, în ciuda abordării constructive și moderate a Parlamentului față de 
procedura cooperării consolidate, Consiliul a manifestat un interes redus față de 
colaborarea oficială cu Parlamentul înainte de a cere aprobarea de către Parlament a 
textului negociat final;

4. salută faptul că 22 de state membre participă deja la cooperarea consolidată privind 
Parchetul European și reamintește caracterul incluziv al acestuia; încurajează statele 
membre neparticipante să li se alăture cât mai curând celorlalte, în vederea măririi 
eficienței Parchetului European;

5. constată că, după încheierea unei etape de dezvoltare de trei ani, se preconizează că 
Parchetul European își va asuma sarcinile până la sfârșitul anului 2020, ceea ce face ca 
orice evaluare a implementării sale să fie prematură în această etapă;

6. subliniază că implementarea Parchetului European va necesita o cooperare eficace și 
eficientă între procurorii naționali și Parchetul European, precum și cu agențiile Uniunii, 
cum ar fi Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Eurojust;

7. urmărește îndeaproape toate măsurile luate până în prezent pentru înființarea Parchetului 
European, inclusiv măsurile de punere în aplicare pentru selectarea și numirea 
procurorului-șef european și a procurorilor europeni, precum și măsurile bugetare;

8. invită Comisia să informeze periodic și complet Parlamentul în fiecare etapă a 
implementării și dezvoltării instituționale a Parchetului European, având în vedere o 
eventuală extindere a mandatului său pentru a include lupta împotriva terorismului 
transfrontalier.

9. salută faptul că 18 state membre vor participa la cooperarea consolidată în materie de 
drept patrimonial în cazul căsătoriilor și al parteneriatelor înregistrate, aplicabilă de la 29 
ianuarie 2018; scoate în evidență necesitatea de a proteja drepturile fundamentale, cum ar 
fi dreptul la respectarea vieții private și de familie și interzicerea discriminării.
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