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SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

Noul Tratat: o soluţie mult aşteptată pentru a ieşi din starea de schizofrenie juridică şi 
instituţională privind politicile legate de spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

1. salută următoarele îmbunătăţiri generale introduse de noul tratat privind politicile legate 
de spaţiul de libertate, securitate şi justiţie:

(a) transformarea legăturii dintre drepturile fundamentale subliniate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene şi politicile UE privind aceste drepturi, necesare 
pentru asigurarea protecţiei şi promovării acestora, într-o legătură transparentă, 
coerentă din punct de vedere juridic şi care produce efecte obligatorii. Cu ajutorul 
unei carte cu efecte juridice obligatorii, legislatorul UE va putea acum să pună în 
aplicare, într-un mod mai coerent, toate politicile care ar putea afecta drepturile 
fundamentale ale persoanei. Acest lucru va fi valabil nu numai pentru politicile 
circumscrise explicit spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ), cum ar fi 
dreptul la azil sau dreptul la un proces echitabil, ci şi pentru politicile mai generale, 
legate de protejarea demnităţii umane împotriva oricărei forme de discriminare, de 
protejarea minorităţilor, de dreptul la transparenţă şi la o bună administrare la nivel 
european, de drepturile sociale şi de dreptul la protecţia datelor. Aderarea la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului va întări şi mai mult această legătură, 
deoarece instituţiile UE răspund de acum înainte în faţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului;

(b) depăşirea stării juridice şi instituţionale schizofrenice create în urmă cu cincisprezece 
ani prin Tratatul de la Maastricht, care a introdus un regim juridic provizoriu paralel 
pentru politicile în materie de justiţie şi afaceri interne (aşa-numitul „pilon al III-
lea”); prin restabilirea tuturor prerogativelor Curţii de Justiţie, domnia legii va fi 
instituită acolo unde lipseşte, iar legitimitatea democratică a acestor politici va creşte 
în mod considerabil prin cooptarea Parlamentului European în procesul de codecizie;

(c) consolidarea responsabilităţii democratice a UE prin extinderea procedurii de 
codecizie („procedura legislativă ordinară”) şi în ceea ce priveşte măsurile referitoare 
la cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală. Este de salutat şi faptul că, 
atunci când doreşte să instituie reguli minime privind „alte” aspecte specifice ale 
procedurii penale, să înfiinţeze un Parchet European desprins din Eurojust şi să 
lărgească prerogativele Parchetului European, Consiliul trebuie să obţină acordul 
Parlamentului;

(d) asocierea Parlamentului European la încheierea de tratate internaţionale de către UE. 
Până acum, în pofida articolului 21 din TUE, care prevede faptul că Parlamentul 
European trebuie consultat, Consiliul nu a făcut niciodată acest lucru, nici măcar 
atunci când tratatul negociat reprezenta în mod evident un „aspect principal al 
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politicii externe şi de securitate comune” (cum a fost cazul acordului UE-SUA 
privind extrădarea şi asistenţa judiciară reciprocă);

(e) eliminarea, în câteva cazuri, a principiului unanimităţii în cadrul Consiliului. 
Sistemul bazat pe majoritatea calificată va facilita desfăşurarea de negocieri în 
instituţiile UE şi va contribui la adoptarea de standarde mai ridicate privind 
protejarea drepturilor fundamentale (principiul unanimităţii, dimpotrivă, favorizează 
adoptarea celui mai mic numitor comun, punând uneori sub semnul întrebării 
valoarea adăugată adusă de legislaţia UE).

Prin alinierea procedurilor în ceea ce priveşte votul pe baza majorităţii calificate şi 
codecizia, noul tratat va înlesni adoptarea, într-un cadru politic coerent, a măsurilor 
care în prezent trebuie adoptate parţial cu unanimitate de voturi, parţial cu majoritate 
calificată (cum este, în prezent, cazul migraţiei legale şi ilegale);

(f) armonizarea instrumentelor legislative. În loc de „poziţii comune”, „decizii-cadru”, 
„decizii” şi „convenţii” în sensul actualului articol 34 din TUE, Uniunea Europeană 
va adopta instrumentele comunitare uzuale, regulamentele, directivele şi deciziile de 
drept comunitar, ceea ce va contribui la realizarea unei alte schimbări majore, şi 
anume la crearea posibilităţii ca aceste acte legislative să producă efecte directe;

(g) creşterea transparenţei şi a responsabilităţii în ceea ce priveşte relaţiile dintre 
instituţiile şi cetăţenii UE, societatea civilă, partidele politice şi parlamentele 
naţionale. În această privinţă, este deosebit de benefic faptul că, pentru politicile 
legate de spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, a fost instituit un sistem specific 
prin intermediul căruia Comisia, guvernele statelor membre, Parlamentul European şi 
parlamentele naţionale vor fi implicate în evaluarea impactului acestor politici pe 
teritoriul UE. În ceea ce priveşte buna guvernare în UE, Parlamentul invită Comisia 
şi Consiliul să accelereze procesul de deliberare privind punerea în practică a 
planului de înfiinţare a unui Parchet European, aceasta reprezentând o condiţie de 
bază pentru atingerea obiectivelor enunţate în prima teză a acestui punct.

2. regretă că preţul plătit pentru aceste îmbunătăţiri a constat în următoarele:

(a) în conformitate cu articolul 10 din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii din tratat, 
nici Comisia şi nici măcar Curtea de Justiţie nu vor avea sub control măsurile 
adoptate în cadrul celui de-al treilea pilon pe o perioadă de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a noului tratat. Este greu de înţeles motivul pentru care statele membre au 
decis să prelungească aşa de mult o situaţie care, aşa cum ele însele au recunoscut, 
este deficitară din punct de vedere juridic. Problema care se pune acum este 
modalitatea prin care pot fi reduse efectele negative asupra cetăţenilor UE:

- un prim răspuns este oferit de protocolul sus-menţionat, care prevede faptul că, în 
situaţia în care un act este modificat, perioada de tranziţie nu i se mai aplică. 
Instituţiile ar trebui să decidă acum dacă nu ar fi mai bine să modifice imediat 
după intrarea în vigoare a noului tratat unele măsuri mai puţin satisfăcătoare din 
cadrul celui de-al treilea pilon;

- o a doua soluţie ar putea consta în amânarea adoptării oficiale a măsurilor stabilite 
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în prezent în cadrul celui de-al treilea pilon şi care ar putea avea efecte asupra 
drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, pentru perioada dintre 1 ianuarie şi luna 
mai din 2009. Cetăţenii UE vor înţelege cu uşurinţă o întârziere de câteva luni 
dacă se vor putea prevala de acestea în faţa instanţei europene;

(b) se introduc dispoziţii noi destul de complexe, menite să răspundă situaţiei în care un 
stat membru consideră că o propunere de directivă ar afecta unele aspecte 
fundamentale ale sistemului său juridic penal sau în care nu poate fi atinsă 
unanimitatea (cooperarea poliţienească).  În aceste condiţii, statul membru în cauză 
poate solicita ca propunerea de directivă să fie transmisă Consiliului European. 
Primul motiv este perfect rezonabil şi chiar justificat şi se aplică şi altor situaţii 
precum cea în care, într-un stat membru, există riscul ca protecţia acordată 
drepturilor fundamentale să scadă semnificativ; al doilea motiv ţine mai mult de 
echilibrul puterilor.

În aceste cazuri, procedura legislativă „ordinară” se suspendă timp de patru luni.  În 
cazul în care nu se ajunge la un acord şi dacă cel puţin nouă state membre doresc 
instituirea unei cooperări consolidate pe baza propunerii de directivă în cauză, se va 
considera că aprobarea de a începe cooperarea consolidată a fost acordată 
(nemaifiind, deci, nevoie de acordul Parlamentului, aşa cum prevede articolul 280 
CE). Totuşi, în cazurile în care se aplică procedura ordinară, este important să fie 
subliniat faptul că, pentru adoptarea măsurii însăşi este, în continuare, necesară 
aplicarea procedurii de codecizie împreună cu Parlamentul;

(c) sistemul bazat pe opţiunea de a participa sau de a nu participa („opt-ins” şi „opt-
outs”) va deveni şi mai complex. Deşi noile dispoziţii privind cooperarea consolidată 
nu se vor aplica pentru măsurile care au la bază acquis-ul Schengen, regimul 
Schengen va fi modificat (a se vedea mai jos). Mai mult decât atât, celelalte opţiuni 
de a neparticipare, valabile în cazul măsurilor care nu au legătură cu acquis-ul 
Schengen, precum cooperarea judiciară în materie civilă, vor fi valabile şi în cazul 
cooperării poliţieneşti şi judiciare (a se vedea modificările aduse protocoalelor 
privind acquis-ul Schengen şi poziţia Regatului Unit, a Irlandei şi a Danemarcei);

(d) în ceea ce priveşte situaţia specială a Regatului Unit şi a Irlandei, trebuie reamintit 
faptul că Parlamentul nu a fost consultat oficial atunci când, în 2000 şi 2001, s-a 
decis instituirea unui regim separat pentru aceste ţări în cadrul mecanismului 
Schengen. În momentul de faţă, Regatul Unit trebuie să participe la acele prevederi 
ale acquis-ului Schengen la care a optat să participe, nefiind obligat să participe la 
celelalte1. Modificările aduse protocolului Schengen nu vor schimba acest aspect, dar 
vor introduce posibilitatea ca Regatul Unit şi Irlanda să refuze participarea la o 
măsură care are la bază acquis-ul Schengen şi la care acestea optaseră deja să 
participe.

                                               
1 Ca urmare, Consiliul nu a permis Regatului Unit să participe la înfiinţarea Frontex şi la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 
2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în 
paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, iar Regatul Unit a introdus două acţiuni în anulare 
împotriva Consiliului (cazurile C-77/05 Regatul Unit c. Consiliu [2007] ECR I-0000  şi C-137/05 Regatul Unit c. Consiliu 
[2007] ECR I-0000).
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Acest lucru ar putea să ducă la o altă fragmentare a regulilor. Parlamentul nu va fi 
consultat în legătură cu participarea la o anumită măsură şi la urmările asupra acquis-
ului Schengen. Cu toate acestea, măsura însăşi va trebui, în continuare, adoptată prin 
procedura de codecizie, acolo unde aceasta se aplică;

(e) în plus, Regatul Unit şi Irlanda vor avea posibilitatea de a invoca opţiunea de 
neparticipare („opt-out”) în ceea ce priveşte propunerile de modificare a măsurilor de 
la titlul IV, la care, anterior, au ales să participe, nefiind obligate să se conformeze 
noilor reguli de protecţie a datelor adoptate în temeiul dispoziţiilor noului tratat, 
reguli conform cărora cele două state nu au niciun fel de obligaţii impuse de normele 
materiale în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală;

3. consideră că îmbunătăţirile introduse de noul tratat au o pondere mai mare decât punctele 
slabe ale acestuia. Instituţiile UE ar trebui să facă acum tot posibilul, astfel încât să 
asigure ratificarea cu succes a noului tratat de către statele membre. Acestea ar trebui, de 
asemenea,

(a) să informeze cetăţenii UE cu privire la noile lor drepturi şi la noul cadrul legal al UE 
şi, în mod similar, să invite statele membre să lanseze largi campanii de informare şi 
să introducă programe de formare specifice pentru serviciile judiciare şi de securitate 
naţionale, cu scopul de a preveni orice formă de discriminare ilegală între cetăţenii 
europeni;

(b) să asocieze parlamentele naţionale la definirea următorului program multianual în 
ceea ce priveşte spaţiul de libertate, securitate şi justiţie; această asociere s-ar putea 
realiza cel mai bine prin:

- forumuri neoficiale (cum ar fi grupul „Future”, care se va întruni periodic în 
timpul celor patru preşedinţii ale Consiliului în 2008 şi 2009);

- transmiterea oficială, periodică şi în timp util a tuturor textelor legislative 
pregătitoare, începând cu propunerile legislative iniţiale, cu scopul de a evita 
discriminările între parlamentarii naţionali şi între cetăţenii europeni;

(c) să poarte în 2008 negocieri în vederea adoptării, la începutul lui 2009, a tuturor 
măsurilor necesare pentru lansarea cu succes, începând cu 2010, a noului spaţiu de 
libertate, securitate şi justiţie; ţinând cont de rezervele naţionale şi/sau parlamentare 
asociate unui număr de proceduri legislative, invită Comisia şi Consiliul să 
reexamineze, din perspectiva noilor temeiuri juridice introduse de Tratatul de la 
Lisabona şi a bilanţului dezbaterilor politice, următoarele texte legislative:

Drepturi generale

 Decizia-cadru privind drepturile procedurale [2004/0113(CNS)]

 Decizia-cadru privind protecţia datelor în vederea asigurării securităţii (a se integra în 
revizuirea Directivei 95/46/CE) [2005/0202(CNS)] (rezerve parlamentare emise de DK, 
IE, NL, SE şi UK)
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Cooperare judiciară

 Decizia-cadru privind rasismul şi xenofobia [2007/2067(CNS)] (rezerve parlamentare 
emise de SE, NL, DK, IE şi LV)

 Decizia-cadru privind deciziile adoptate „in absentia” (urmează a fi prezentată)

 Decizia-cadru privind mandatul european de obţinere a probelor [2003/0270(CNS)] 
(rezerve parlamentare emise de SE şi DK)

 Decizia-cadru privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor de condamnare 
[2005/0018(CNS)] (rezerve parlamentare emise de SE, NL şi IE)

 Decizia-cadru privind ordinele de supraveghere judiciară în etapa premergătoare judecării 
[2006/0158(CNS)]

 Decizia-cadru privind schimburile de informaţii extrase din cazierele judiciare 
[2005/0267(CNS)] (rezerve parlamentare emise de SE, FI, NL, IE, EL şi DK)

 Decizia-cadru privind EUROJUST (urmează a fi prezentată)

Cooperare poliţienească

 Decizia-cadru privind lupta împotriva crimei organizate (rezervă parlamentară emisă de 
SE)

 Decizia-cadru privind accesul la datele din Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) în 
vederea asigurării securităţii (a se integra sub formă de amendament în Regulamentul 
VIS) [2005/0232(CNS)]

 Decizia-cadru privind accesul la EURODAC în vederea asigurării securităţii (a se integra 
sub formă de amendament în Regulamentul VIS) [2006/0310 (CNS)]

 Decizia-cadru privind EUROPOL (consultarea Parlamentului European în aşteptare);

4. se declară dispus să participe, în spirit de cooperare cu Comisia şi Preşedinţia Consiliului, 
la reformularea acestor propuneri în cursul anului 2008 şi îşi rezervă dreptul de a face 
toate recomandările oficiale necesare pentru îmbunătăţirea acordurilor politice deja 
finalizate, în conformitate cu dispoziţiile articolului 39 din Tratatul UE; în acest scop, 
propune crearea, de la începutul anului 2008, a unui grup de lucru la nivel înalt, care să 
aibă competenţa de a discuta deschis îmbunătăţirile ce trebuie aduse textelor menţionate 
anterior;

5. salută declaraţia privind articolul 10 din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii 
(Declaraţia 39a) şi invită Comisia să înceapă, încă din 2008, lucrările la modificarea sau 
înlocuirea actelor juridice care par, încă de pe acum, insuficiente sau ineficiente (cum ar 
fi Convenţia privind asistenţa judiciară în materie penală sau alte texte care, pe baza 
experienţei, ar trebui îmbunătăţite);
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6. consideră că, din 2008, Parlamentul ar trebui informat şi consultat periodic cu privire la 
principalele programe şi acorduri care privesc ţările terţe, cum ar fi cele referitoare la 
spaţiul de libertate, securitate şi justiţie încheiat cu Rusia, strategia internaţională 
împotriva traficului de fiinţe umane şi chestiuni legate de traficul de droguri şi prevenirea 
şi combaterea terorismului, chiar şi în situaţiile în care această consultare nu este 
obligatorie.
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