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Cap I. Introducere. 
 

 
 Europa unită prin consimţământul reciproc  a fost gândită de-a lungul secolelor, în diferite 
variante, de personalităţi ilustre precum Dante, regele Podiebrad al Boemiei, Henric IV , abatele de 
Saint-Pierre, Napoleon I şi Napoleon III, Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, Paul Valery, Ortega y Gasset, 
R. Coudenhove-Kalergi, Aristide Briand, Jean Monnet şi Robert Schuman, Charles de Gaulle, H. Kohl. 
Construcţia europeană ca proces conştient de formare a unităţii economice, politice şi instituţionale s-a 
declanşat efectiv după Al Doilea Război Mondial, răspunzând unor necesităţi concrete ale lumii 
contemporane. 
 O transpunere în realitate a concepţiei de Europă unită prin consimţământul reciproc s-a încercat 
în perioada interbelică prin Proiectul Briand de Uniune Europeană. Personalitate politică de anvergură, 
premierul francez Aristide Briand a acceptat preşedinţia de onoare a mişcării paneuropene conduse de 
contele austriac Richard Coudenhove-Kalergi şi a ridicat ideea paneuropeană la rang de politică de stat. 
Proiectul Briand de Uniune Europeană reprezintă momentul în care, pentru prima dată în istorie, ideea de 
Europă  unită prin consimţământul reciproc a fost promovată din sfera utopiilor intelectuale în cea a 
politicii oficiale interguvernamentale. Scopul său a fost crearea unui cadru instituţional menit a garanta 
pacea şi stabilitatea continentului, precum şi aplicarea în practică a tratatelor de pace, în condiţiile în care 
tratatele cu Germania erau insuficiente şi Liga Naţiunilor era ineficientă.  Pentru prima dată în istorie, 
guvernul unei mari puteri a promovat această idee în mod oficial pe scena internaţională, cerând tuturor 
statelor europene să se pronunţe solemn asupra sa şi să construiască împreună o Uniune Europeană. Prin 
aceasta, Proiectul Briand a declanşat cea mai amplă dezbatere de până atunci a ideii de Europă unită în 
toate ţările Europei, la nivelul guvernelor şi parlamentelor, al partidelor politice şi presei, al elitelor 
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politice şi intelectuale, al societăţii în ansamblul ei. Invitată să devină membru fondator al Uniunii 
Europene în anul 1930, România a participat din plin la această dezbatere internaţională. În  galeria 
precursorilor UE trebuie să-şi aibă locul şi o serie de personalităţi româneşti, precum Nicolae Bălcescu şi 
Dinu Brătianu din anturajul politic şi ideologic al lui Mazzini, care visau la Statele Unite ale Europei, iar 
în epoca interbelică - Iuliu Maniu (care considera că idealul naţional nu e împlinit cu Marea Unire din 
1918, ci trebuie desăvârşit cu unificarea europeană), Ion Mihalache, Virgil Madgearu, Grigore Gafencu 
(PNŢ), I.G. Duca şi Nicolae Argetoianu (PNL), Nicolae Iorga - şeful Uniunii Paneuropene româneşti 
conduse de Kalergi, D. Gusti şi însuşi regele Carol II. Românii au o tradiţie istorică proeuropeană. 

Abia în epoca postbelică  integrarea europeană a devenit o realitate vie, în derulare. W. Churchill 
în 1945 a ţinut celebrul său discurs de la Zürich în care chema la crearea Statelor Unite ale  Europei 
(premergător discursului de la Fulton în care a lansat conceptul de război rece şi Cortină de Fier). Ca 
urmare s-au dezvoltat o serie de mişcări proeuropene după o tipologie ideologică: creştin-democrată 
(incluzându-i pe părinţii Europei R. Schuman, K. Adenauer, Jean Monnet, A. de Gasperi), social-
democrată, conservatoare (Churchill), liberală. Au participat şi români emigraţi precum G. Ciorănescu, 
Gr. Gafencu. Militanţii pro-europeni s-au întrunit în Congresul de la Haga (1948 ), iar un an mai târziu 
(1949) au creat Consiliul Europei. 

La 9 mai 1950, ministrul de externe al Franţei, Robert Schuman, inspirat de Jean Monnet, 
propune plasarea resurselor de oțel şi cărbune ale Franţei şi Germaniei sub o Înaltă Autoritate comună, 
care să satisfacă  în funcţie de necesităţile fiecăreia trebuinţele celor două state. Aplicarea acestui plan are 
loc odată cu Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951, prin crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui 
şi Otelului. CECO, primul instrument de integrare europeană.  

După 6 ani de la momentul Tratatului de la Paris,  semnatarele CECO- Franţa, Germania, Italia, 
Luxemburg, Belgia şi Olanda- în urma unui proiect prezentat de belgianul Paul Henri Spaak şi la initiaţiva  
ţărilor din Benelux, hotărăsc semnarea a două tratate la Roma în 25 martie 1957 şi instituirea a două noi 
organisme: Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea  Europeană a Energiei Atomice. 
Aşadar, trei tratate pun bazele construcţiei europene, fundament al Uniunii Europene actuale. Dintre 
acestea, Comunitatea Economică Europeană este considerată drept cea mai importantă, prin fundamentul 
juridic pe care îl conferă procesului de integrare economică. Obiectivele acestuia sunt şi astăzi de 
actualitate: uniune vamală şi tarifară, o piaţă comună funcţională, libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, 
capitalurilor şi persoanelor şi politici comune. 

Tratatul de la Amsterdam din 1987 prevedea crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi 
justiţie pe teritoriul ocupat de Comunitatea Europeanǎ, acesta urmând sǎ asigure protecţia, libertatea şi 
tratamentul judiciar egal pentru toţi cetǎţenii statelor membre. Crearea acestui spaţiu presupunea însǎ 
corelarea legislaţiei statelor membre, lucru care nu se putea realiza prin instituţiile şi instrumentele de care 
dispunea Comunitatea la vremea respectivǎ. A apǎrut astfel clar nevoia pentru o reformǎ concretizatǎ prin 
semnarea în 1992 a Tratatului de la Maastricht de cǎtre statele membre, acesta intrând în vigoare un an 
mai târziu. Tratatul prevedea crearea unei Uniuni Europene bazatǎ pe existenţa a trei piloni: Pilonul I 
fiind format din tratatele semnate anterior de statele membre: Comunitatea Economicǎ Europeanǎ, 
Euratom şi CECO care nu erau desfiinţate de noul Tratat ci integrate în acesta, Pilonul II Politica 
Externǎ şi de Securitate Comunǎ şi Pilonul III fiind format din colaborarea în domeniul Justiţie şi 
Afaceri Interne.  
 Schimbǎrile în componenţa Uniunii din ultimii ani au creat nevoia unei noi modificǎri a tratatelor 
europene, lucru concretizat prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. 
Acesta acorda Uniunii o personalitate juridicǎ, desfiinţa structura acesteia bazatǎ pe piloni, crea instituţia 
de Preşedinte al Uniunii, funcţia de comisar european pentru afaceri externe fuziona cu cea a Înaltului 
Reprezentant, iar una dintre cele mai importante modificǎri, Parlamentul European obţinea statutul de 
colegislator alǎturi de Consiliul European şi primea atribuţii sporite de control a celorlalte instituţii 
europene. Deciziile se puteau lua prin majoritatea de voturi, unanimitatea nefiind întotdeauna necesarǎ. 
Tratatul de la Lisabona a reprezentat un compromis între statele care doreau o reformǎ radicalǎ a Uniunii 
şi cele care susțineau în continuare ca statele membre sǎ deţinǎ controlul total asupra instituţiilor acesteia. 
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Noile puteri de care se bucurǎ Parlamentul European, singura instituţie aleasǎ în mod democratic de cǎtre 
cetǎţenii europeni, au dus la democratizarea procesului decizional de la nivelul Uniunii. 
 Dar dincolo de procesul integrării europene se află şi o forţă pragmatică, şi anume preocuparea 
concretă de a controla interdependenţa economică a ţărilor europene. Crearea unei pieţe europene unice, 
cu o liberă circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor, a consolidat acest proces de interdependenţă, care a făcut 
necesară şi apariţia unei politici comune în acest sens. O piaţă comună presupune reguli comune, dar şi 
respectarea acestora de către toţi, un teren stabil şi o armonizare a modului de a acţiona al autorităţilor 
publice. 
 

Cap. II. Funcţionarea, organizarea şi componentele Parlamentului European 
 

Sistemele politice ale statelor europene se bazează pe modelul formării partidelor în spiritul 
competiţiei. Conform unei teorii interesante, partidele politice s-au înfiinţat ca urmare a unor clivaje 
preexistente, ca reacţie la crizele majore ale dezvoltării politicii europene. Partidele politice au jucat 
întodeauna un rol foarte important în cadrul societăţilor democratice. Acest rol este elocvent demonstrat 
prin funcţiile pe care partidele politice – veritabili mediatori între societate şi guvern – le îndeplinesc. 
Dintre acestea amintim: identificarea unor obiective sub forma unor ideologii şi programe, articularea şi 
agregarea intereselor sociale, întărirea participării publicului larg în cadrul sistemului, recrutarea elitei şi 
formarea guvernului.  

Grupurile politice au fost plasate în categoria formaţiunilor Parlamentului European, alături de 
comisiile şi delegaţiile parlamentare. Specialiştii în materia dreptului comunitar le-au definit ca fiind 
formaţiuni organizatorice în care deputaţii se pot asocia în funcţie de afinităţile politice. Faptul că 
grupurile politice se constituie pe criterii ideologice şi nu în funcţie de naţionalitatea deputaţilor este de 
natură să compenseze într-o anumită măsură caracterul naţional al alegerilor pentru Parlamentul 
European. Grupurile au fost create oficial în 1953 de către Adunarea Comună a Comunităţii Europene a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO), primele trei grupuri care au fost create în iulie 1953 au fost: socialiştii, 
creştin-democraţii şi liberalii.  

În momentul de faţǎ, după alegerile din 2009, există 8 grupuri politice transnaţionale în cadrul 
Parlamentului European: 

1. Partidul Popular European (PPE) – 265 de membri.  
2. Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) – 184 de membri.   
3. Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) – 88 de membri.  
4. Grupul Verzilor (ecologiştii)/Alianţa Liberă Europeană (Greens/EFA) – 42 de 

membri. 
5. Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor (ECR) – 54 de membri din 8 ţări.  
6. Grupul Stînga Unită Europeană/ Stînga Verde Nordică Europeană (GUE/NGL) – 35 

de membri din 12 state. 
7. Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei (EFD) - 33 de membri. 
8. Deputaţi neafiliaţi  

 
Fiecare grup politic are propria organizare internă.   
Normele privind finanţarea partidelor politice la nivel european sunt prevăzute în Regulamentul 

nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi Consiliului din 4 noiembrie 2003. 
Imunitatea membrilor Parlamentului European are drept scop asigurarea independenţei 

parlamentarului în exercitarea mandatului său şi punerea lui sub protecţie faţă de acte sau fapte abuzive 
ale autorităţilor administrative, judiciare sau ale persoanelor fizice. Imunitatea membrilor este 
reglementată de protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene.  

La începutul, dar şi la jumătatea fiecărui mandat (adică la fiecare doi ani şi jumătate), Parlamentul 
îşi alege funcţionarii oficiali: preşedintele, 14 vicepreşedinţi şi 5 chestori. În acelaşi timp, anumite grupuri 
politice profită de ocazie pentru a-şi reînnoi personalul de conducere care, deşi ales dintre membrii 
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grupului şi nu de către Parlament ca întreg, joacă un rol important în structurile de conducere ale acestuia 
din urmă. Şi preşedinţii de comisii pot fi realeşi.  

O mare parte din activitatea detaliată a Parlamentului se desfăşoară în cadrul comisiilor 
parlamentare, unde membrii Parlamentului pot avea un rol crucial. După alegerile din 1979, au fost 
constituite 16 comisii permanente. Treptat, până în 1999, numărul acestora a crescut la 20. Comisiile 
parlamentare sunt responsabile de pregătirea lucrărilor de şedinţe plenare ale parlamentului. Sarcina 
acestora constă în elaborarea de rapoarte privind propunerile legislative în privinţa cărora Parlamentul a 
fost sesizat sau consultat şi de rapoarte din proprie iniţiativă.  

Comisiile parlamentare sunt următoarele: 
1. AFET – Afaceri externe 
2. DEVE – Dezvoltare 
3. INTA – Comerţ internaţional 
4. BUDG – Bugete 
5. CONT – Control bugetar 
6. ECON – Afaceri economice şi monetare 
7. EMPL – Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 
8. ENVI – Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
9. ITRE – Industrie, cercetare şi energie 
10. IMCO – Piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
11. TRAN – Transport şi turism 
12. REGI – Dezvoltare regională 
13. AGRI – Agricultură şi dezvoltare rurală 
14. PECH – Pescuit 
15. CULT – Cultură şi educaţie 
16. JURI – Afaceri juridice 
17. LIBE – Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
18. AFCO – Afaceri constituţionale 
19. FEMM – Drepturile femeii şi egalitatea între sexe 
20. PETI – Petiţii 

Comisii temporare: 
1. CLIM – Schimbările climatice 

Subcomisii: 
1. DROI – Subcomisia drepturilor omului 
2. SEDE – Subcomisia securitate şi apărare 

Parlamentul a pus la punct o reţea de legături cu ţările din afara Uniunii Europene şi, în special, cu 
organismele omoloage din parlamentele naţionale ale respectivelor state. Aceasta presupune un sistem de 
delegaţii care să întreţină legăturile menţionate, dar şi să răspundă obligaţiilor specifice care decurg din 
acordurile încheiate de Uniunea Europeană cu ţările terţe.  

Parlamentul European se reuneşte la Strasbourg pentru cele 12 perioade de sesiuni plenare lunare, 
inclusiv sesiunea bugetară. 

La Bruxelles au loc sesiunile plenare suplimentare. Tot în capitala Belgiei au loc şi reuniunile 
comisiilor şi grupurilor parlamentare, pentru facilitarea contactului cu Comisia şi Consiliul, două 
săptămâni sunt rezervate reuniunilor în comisiile parlamentare, iar o săptămână întrunirilor în cadrul 
grupurilor politice. Membrii Parlamentului European au birouri atât la Strasbourg cât şi la Bruxelles. 
 Parlamentul European este stăpân absolut pe ordinea sa de zi. Poate dezbate ce doreşte, când 
doreşte, în funcţie de priorităţile sale.Înaintea fiecărei sesiuni se stabileşte un proiect al ordinii de zi de 
către Conferinţa preşedinţilor, pe baza recomandărilor Conferinţei preşedinţilor şi ţinând seama de 
programul legislativ anual convenit. Ordinea de zi poate fi modificată. 

Dreptul la vot este un drept personal şi nu se permite votarea prin reprezentant. Sunt folosite două 
metode de vot: prin simpla ridicare a mâinii şi votul electronic; în prezent este folosit, de obicei, votul 
electronic. Votarea secretă este obligatorie în cazul alegerii Preşedintelui Comisiei,  ombudsmanului, 
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vicepreşedinţilor şi chestorilor Parlamentului. Pentru validitatea votului trebuie îndeplinite două condiţii: 
cvorumul şi majoritatea.Cvorumul este întrunit în cazul Parlamentului European dacă în sala de şedinţe se 
află 1/3 din deputaţi. În cadrul comisiilor parlamentare, cvorumul este întrunit când în sală sunt 1/4 din 
membri care o compun.Majoritatea cerută pentru adoptarea unui act se referă la numărul de voturi 
necesare pentru ca hotărârea să fie obligatorie şi valabilă.  

Începând cu 1 ianuarie 2007, după aderarea României şi a Bulgariei, Uniunea Europeană numără 
23 de limbi oficiale. Tot atunci, irlandeza a devenit limbă oficială. 

Parlamentul European este asistat de un Secretariat GeneralAproximativ 5000 de funcţionari, 
selectaţi prin concurs din toate ţările Uniunii şi aflaţi sub autoritatea unui Secretar General, lucrează 
pentru Parlamentul European. Secretarul general este funcţionarul cu gradul cel mai înalt din Parlamentul 
European şi este numit de Biroul acestuia. Din 1958 până în prezent au fost cinci secretari generali. În 
perioada 1952 – 1960 a fost Frits de Neree to Babberich, 1961 – 1979 a fost Hans Nord, 1979 – 1986 a 
fost Hans Joachim Opitz, 1986 – 1997 a fost Enrico Vinci şi din 1997 până în prezent este Julian 
Priestley. Secretariatul este alcătuit, în principal, din Direcţii Generale (DG).  
 
 

Cap. III Comisia LIBE. 
 

Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) este vigilentă în ceea ce 
priveşte apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor europeni, supraveghind activitatea celorlalte 
instituţii europene (Comisia Europeană, Consiliul European,etc.), identificând şi propunând soluţii la 
diferitele probleme ale cetăţenilor. Atribuţiile sale din domeniul judiciar fac din aceasta un actor cheie în 
crearea Spaţiului de Libertate, Securitate şi Justiţie, imaginat de către liderii europeni şi introdus în 
limbajul comunitar odată cu semnarea Tratatului de la Amsterdam. Comisia pentru libertǎţi civile, justiţie 
şi afaceri interne şi-a început activitatea în forma actualǎ începând cu luna septembrie a anului 2004, pânǎ 
în prima jumǎtate a anului 2009 competenţele şi atribuţiile acesteia rǎmânând neschimbate.  

Spaţiul de libertate, securitate şi  justiţie însemna un consens general al tuturor statelor membre 
pentru armonizarea sistemelor naţionale legislative, judiciare şi poliţieneşti şi crearea de noi agenţii 
europene în domeniul judiciar: reforma Europol, Eurojust şi CEPOL.  

Comisia are în prezent 53 de membri şi 53 supleanţi, fiind una dintre cele mai numeroase ale 
Parlamentului, provenind din toate grupurile parlamentare, preşedintele acesteia fiind spaniolul Juan 
Fernando Lopez Aguilar, din partea grupului parlamentar al Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi 
Democraţilor din PE. În funcţie de  apartenenţa la grupul politic, membrii LIBE au selectat din lista de 
competenţe a comisiei acele probleme care vizeazǎ, în principal, grupul politic din care fac parte. De 
exemplu, membrii socialişti ai LIBE tind sǎ trateze chestiuni legate de protecţia socialǎ, de drepturile 
omului, iar cei liberali sunt preocupaţi mai mult de problemele legate de cooperarea judiciarǎ în materie 
civilǎ şi penalǎ, respectiv reforma instituţiilor europene cu caracter judiciar. Cu toate acestea, cele spuse 
mai sus nu reprezintǎ o regulǎ generalǎ, fiecare membru LIBE fiind liber sǎ trateze orice subiect doreşte 
din propria sa iniţiativǎ, dacǎ acesta cade în aria de competenţe a comisiei.   

 
Cap. IV      Comisia LIBE şi rolul ei în crearea Spaţiului de Libertate, 

Securitate şi Justiţie 
 
 

Crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie este un proiect major pus în aplicare de către 
Uniunea Europeană. Ideea este de a asigura o mai mare libertate şi justiţie în spaţiul European pentru 
cetăţenii europeni. Conceptul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie  a fost introdus de Tratatul de la 
Amsterdam. Acesta înlocuieşte conceptul de justiţie şi afaceri interne prevăzut de Tratatul de la 
Maastricht. 
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Uniunea Europeană s-a angajat la o nouă etapă în dezvoltarea sa prin semnarea Constituţiei în 
octombrie 2004, adoptarea  Programului de la Haga în noiembrie 2004 şi Planul de acţiune de la Haga, în 
iunie 2005. Parlamentul European şi implicit Comisia LIBE susţine în mod activ crearea acestui spaţiu.  

Cetăţenii europeni se confruntă, în special, cu probleme care apar datorită diferenţelor între 
sistemele judiciare ale statelor membre. Rolul Uniunii este de a  interveni în consecinţă, pentru depăşirea 
acestor obstacole. Crearea spaţiului poate să ofere cetăţenilor un acces mai bun la asistenţa judiciară în 
cazul litigiilor transfrontaliere. Norme juridice adoptate în acest scop le pot asigura cetăţenilor europeni 
implicaţi în acţiuni în justiţie împotriva unui individ sau unei companii cu sediul în alt stat membru, 
beneficierea de un astfel de ajutor. În mod similar, Uniunea a dezvoltat un mecanism menit să 
îmbunătăţească procesul de asigurare a compensaţiei pentru victimele infracţiunilor, este vorba despre 
Directiva Consiliului JAI din data de 29 aprilie 2004 cu privire la crearea în fiecare stat membru a unei 
scheme cu privire la asigurarea de compensaţii pentru victimele infracţiunilor. Aceasta face posibil ca o 
persoană care a fost victima unei infracţiuni într-un alt stat membru să poată obţine despăgubiri mult mai 
uşor, prin crearea unei legislaţii unitare în toate statele membre şi prin realizarea unui acord între acestea 
cu privire la acest lucru. De asemenea, "viza Schengen" a fost introdusă pentru a îmbunătăţi mobilitatea 
cetăţenilor ţărilor terţe non-membre UE. Pentru persoanele care doresc să intre în Uniune pentru o şedere 
de trei luni, autorităţile consulare ale unui stat membru pot elibera o viză valabilă pe întreg teritoriul 
Uniunii. De asemenea, prin decizia Consiliului JAI din anul 2005 se stabilea că orice persoană implicată 
într-o cauză penală poate beneficia de anumite drepturi în UE. 

Definiţia spaţiului are următoarele înţelesuri:  
1. un spaţiu de libertate, în care cetăţenii se pot mişca fără restricţie. De la înfiinţarea sa acesta 

implică eliminarea controalelor la frontierele interne şi adoptarea de măsuri pentru cetăţenii ţărilor terţe;  
2. o zonă de securitate care are ca scop prevenirea şi combaterea ameninţărilor care atârnă asupra 

Uniunii şi  cetăţenilor săi. Statele Uniunii conlucrează pentru a combate toate tipurile de infracţiuni grave, 
cum ar fi: crima organizată,  terorismul, traficul de droguri, traficul de fiinţe umane, frauda împotriva 
intereselor financiare ale Comunităţii, criminalitatea informatică şi spălarea de bani;  

3. un spaţiu de justiţie, care cuprinde două aspecte: în primul rând, cooperarea judiciară în 
materie civilă. Ideea este de a se asigura că sistemele juridice naţionale nu pun obstacole cetăţenilor în 
activitatea lor profesională (de exemplu, Uniunea Europeană trebuie să  faciliteze colectarea datoriei chiar 
şi în cazul în care debitorul este situat într-un alt stat membru) sau în viaţa de familie (de exemplu, 
Uniunea să poată lua măsuri pentru a împiedica apariţia unor  hotărâri judecătoreşti contradictorii 
pronunţate de instanţele naţionale în cazuri de divorţ şi custodia copilului). În al doilea rând, cooperarea 
judiciară în materie penală, cu scopul de a nu opri o anchetă penală la graniţele naţionale ale unui stat 
membru. Uniunea trebuie să se asigure că infractorii nu găsesc un loc de refugiu în spaţiul comunitar.  

Cu toate acestea, deşi se face referire la trei domenii, nu există decât o singură zonă. Cele trei 
domenii sunt strâns interconectate. Este imposibil de imaginat mai multă libertate, fără a adopta în paralel 
măsuri pentru a menţine un nivel echivalent de securitate. Într-adevăr, ar fi inacceptabil de a permite 
infractorilor să beneficieze de dispoziţiile privind libera circulaţie a persoanelor pentru a trece de la un 
stat membru la altul mult mai uşor. În mod similar, zonele de securitate şi justiţie se suprapun 
considerabil. Întărirea cooperării judiciare în materie penală contribuie la crearea unei zone de securitate, 
consolidând sistemul european de impunere a legii. 

Pentru a garanta buna aplicare a Tratatului de la Amsterdam unde s-au pus bazele spaţiului de 
libertate, securitate şi justiţie, şefii de stat sau de guvern au adoptat o foaie de parcurs cunoscută sub 
numele de "Programul de la Tampere" (numit astfel după localitatea finlandeză în care s-a întrunit 
Consiliul European). Obiectivele stabilite în aceste concluzii au fost apoi traduse de către Comisia 
Europeană în măsuri concrete.  

Programul de la Tampere a expirat în anul 2004 şi la 5 noiembrie 2004, Consiliul European a 
adoptat o nouă ordine de zi: Programul de la Haga. Acest program stabilea obiective ambiţioase pentru 
următorii şase ani.  Programul de la Haga ţine seama de obiectivele stabilite prin Constituţie la crearea 
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie.  
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Comisia LIBE, ca instituţie direct implicată în procesul de creare a spaţiului de libertate, 
securitate şi justiţie, a realizat prin intermediul membrilor săi, diferite rapoarte ilustrând gradul de 
implementare al acestui proiect. Deşi, de cele mai multe ori, Comisia a tratat chestiuni specifice aduse în 
faţa Parlamentului fie de către Comisia Europeană, fie de către Consiliul European, aceasta a realizat şi o 
analiză în ansamblu a procesului de creare a acestui spaţiu. Primul semnal de alarmă cu privire la modul 
extrem de greoi de implementare a reformelor atât de către instituţiile europene, cât şi de către statele 
membre, a fost tras în raportul membrului LIBE Graham Watson. Acesta atrăgea atenţia instituţiilor 
europene că tratatele semnate şi respectul pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor europeni nu sunt 
asigurate întotdeauna în spaţiul comunitar. Watson făcea referire la restricţiile impuse protestatarilor anti-
globalizare ori de câte ori aceştia doreau să se întrunească şi să protesteze. Invocând dreptul liber la 
adunare şi la protest, raportorul concludea că măsurile poliţieneşti luate de către autorităţile locale unde s-
a desfăşurat protestul au încălcat aceste drepturi fundamentale ale cetăţenilor europeni. Pornind de aici, el 
a tras concluzia că deşi tratatele şi convenţiile privind drepturile cetăţenilor sunt semnate de către toate 
statele la nivel european, datorită principiului subsidiarităţii şi a legislaţiei statului naţional aceste drepturi 
ale cetăţeanului pot fi încălcate. 

"Zona de libertate, securitate şi justiţie", nu înseamnă, pur şi simplu, adoptarea unui număr de 
decizii privind azilul, imigrarea sau cooperarea judiciară, chiar dacă acest lucru se realizează cu 
respectarea drepturilor fundamentale. Crearea acestui domeniu are ca scop un obiectiv mai larg, nu doar 
respectarea drepturilor fundamentale, ci promovarea acestora, nu doar de a dezvolta o recunoaştere 
reciprocă de practică curentă în statele membre, ci de a se asigura că o astfel de practică se bazează pe un 
fundament comun de principii comune. Conceptele de recunoaştere reciprocă şi de armonizare judiciară 
nu sunt contradictorii. Încrederea, o componentă vitală în procesul de recunoaşterea reciprocă, se crează 
atunci când există o certitudine că ceea ce se face pe întregul teritoriu al Europei se face în conformitate 
cu principiile comune, iar acest lucru necesită un nivel rezonabil de armonizare judiciară. 
Recunoaşterea reciprocă şi armonizarea legislativă nu sunt alternative, acestea se completează una pe 
cealaltă. 

Articolul 29 din Tratatul UE se referă la responsabilitatea UE de a oferi cetăţenilor "un nivel 
ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie". Dar trebuie spus că rezultatele 
obţinute până în prezent nu sunt proporţionale cu aceste ambiţioase afirmaţii. Spaţiul de libertate, 
securitate şi justiţie trebuie să respecte în totalitate principiile democraţiei şi ale statului de drept.  

 
 

Cap. V    Comisia LIBE şi rolul ei în conturarea unei politici judiciare coerente a UE 
 
 

Noţiunile de „legalitate” şi „justiţie” le regăsim enumerate între valorile pe care se fundamentează 
Uniunea Europeană. Chiar dacă aceste noţiuni sunt vagi şi ambigue prin simpla lor menţionare 
enumerativă în articolul 2 al Tratatului Constituţional, datorită cadrului juridic în dezvoltare în domeniul 
cooperării în materie de justiţie şi afaceri interne ele depăşesc bariera şi se conturează ca adevărate valori 
ale spaţiului european şi ale cetăţenilor lui.   

 În mod concret, spaţiul comunitar trebuie sǎ asigure cetǎţenilor sǎi  protecţie împotriva 
criminalitǎţii organizate la nivel internaţional, acces egal la sistemul judiciar, protejarea drepturilor 
fundamentale oriunde s-ar afla în spaţiul comunitar. Toate aceste premise, stabilite la nivel principial, au 
fost operaţionalizate în cadrul Uniunii prin cooperarea în materie de justiţie şi afaceri interne, care a 
început încǎ din 1975 prin apariţia unui cadru juridic care se referea la imigraţie, la dreptul de azil, la 
cooperarea poliţiei şi a sistemului judiciar. Dacǎ la început libera circulaţie privea doar circulaţia liberǎ a 
persoanelor, în special migranţii care îşi cautǎ un loc de muncǎ în afara graniţelor, aceastǎ cooperare s-a 
extins, odatǎ cu anii şaptezeci, la nivelul statelor membre cǎtre alte domenii importante precum: reţele ale 
crimei organizate transfrontaliere, traficul de droguri, imigraţia ilegalǎ şi terorismul.  

Dupǎ semnarea Convenţiei cu privire la implementarea acordului Schengen în 19 iunie 1990 
între anumite state europene (Franţa, Germania şi ţǎrile din Benelux) s-a convenit asupra eliminǎrii 
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controalelor la frontierele interne şi întǎrirea controlului la frontiera externǎ, precum şi asupra armonizǎrii 
reglementǎrilor în materie de vize, dreptul de azil şi cooperarea în domeniul judiciar şi poliţienesc. 
Complexitatea construcţiei europene şi divergenţele în privinţa intereselor naţionale şi/sau politice au 
îngreunat construcţia instituţionalǎ în domeniul cooperǎrii deoarece aceasta era asociatǎ cu renunţarea la o 
serie de prerogative ale suveranitǎţii naţionale. 

Prin semnarea Tratatului asupra Uniunii Europene în 1993 se adaugǎ un al treilea pilon 
structurii comunitare: cooperarea în probleme de justiţie şi afaceri interne. 

 Se poate lesne observa cǎ odatǎ cu fiecare modificare a tratatelor comunitare, cooperarea între 
statele membre în domeniul justiţiei se îmbunǎtǎţeşte, politicile devin mai coerente, iar instituţiile create 
îşi dovedesc eficienţa. În continuare, voi face referire la diferitele instituţii care contribuie la armonizarea 
efortului comun al statelor membre de coordonare a acţiunilor judiciare, şi aici amintesc Comisia pentru 
Libertǎţi civile, justiţie şi afaceri interne din cadrul Parlamentului European, Europol-serviciul european 
de poliţie, Eurojust-cu rolul de a creşte eficacitatea autoritǎţilor competente din fiecare stat membru în 
lupta împotriva înfracţionalitǎţii transfrontaliere şi CEPOL- Colegiul european de poliţie cu acelaşi rol.  

Cooperarea penalǎ. 
Asistenţa reciprocă a statelor membre ale UE în materie penală îmbracă două forme: 
1. de cooperare judiciară majoră, legată iniţial de procesele de extrădare. Ca urmare a intrării în 

vigoare a Deciziei-Cadru la 1 ianuarie 2004, mandatul european de arestare a înlocuit procesul tradiţional 
de extrădare;  

2. de cooperare judiciară minoră, cu privire la alte forme de asistenţă reciprocă.  
Dificultăţile rămân, în principal, la nivel practic. Într-adevăr, Uniunea are în curs de dezvoltare, în 

mod simultan, mai multe instrumente bazate pe principiul recunoaşterii reciproce.  
Din 1999,  realizările principale ale UE au fost crearea:  
1. Convenţiei europene privind asistenţa judiciară reciprocă (ECMA- European Convention on 

Mutual Assistance) din 29 mai 2000, care are scopul de a accelera transmiterea cererilor, pentru a 
îmbunătăţi anumite forme de asistenţă reciprocă (de retrocedare, transferul temporar al persoanelor şi 
audieri bazate pe videoconferinţă) şi să introducă tehnici speciale de anchetă (livrări controlate, echipe 
comune de anchetă şi investigaţii sub acoperire),  

2. Protocolul la Convenţie, adoptat la 16 octombrie 2001, menit să pună capăt secretului bancar 
şi de a asigura o mai bună cooperare judiciară cu privire la conturile bancare.  

Cooperarea civilǎ. 
Cooperarea judiciară în materie civilă semnifică:  

1. adoptarea şi punerea în aplicare a regulilor care permit manipularea în comun de către autorităţile din 
ţările în cauză a cazurilor individuale şi care implică o dimensiune internaţională;  
2. cooperarea în sens strict, şi anume recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare şi realizarea unei 
apropieri între legislaţiile naţionale.  

Statele membre au adoptat, de asemenea, la 28 mai 2001:  
1. o decizie de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială. Principala 

sarcină a acestei structuri de cooperare, formate din puncte de contact aparţinând statelor membre, era de 
a facilita cooperarea judiciară dintre state şi de a administra un sistem de informaţii pentru public şi 
pentru membrii reţelei;  

2. un regulament care vizează îmbunătăţirea cooperării între instanţele de judecată din statele 
membre în domeniul obţinerii de probe. Regulamentul prevede mijloacele prin care se pot preleva probe 
într-un alt stat membru şi menţinerea unei comunicări directe între procurori pentru efectuarea actului de 
anchetă. De asemenea, se stabilea o limită de timp pentru executarea actului judiciar solicitat. 

Rolul Comisiei LIBE în simplificarea procedurilor de asistenţǎ reciprocǎ  
Raportul Comisiei LIBE din data de 26 octombrie 2000 a susţinut Convenţia privind asistenţa 

comună în cooperarea judiciară penală, considerând că propunerile din cadrul Convenţiei caută o formă 
de asistenţă reciprocă în materie penală, pentru a răspunde provocărilor crimei organizate, în special în 
domeniul spălării banilor. Proiectul Convenţiei făcea parte dintr-un set de măsuri prezentat, în urma 
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Consiliului European de la Tampere, în vederea creării spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, solicitat 
în Tratatul de la Amsterdam. 

Comisia Europeană a prezentat, la 25 ianuarie 2005, o carte albă ce recomanda crearea unui 
veritabil birou european central pentru caziere judiciare.  
 Neajunsurile Convenţiei privind asistenţa comună între statele membre în chestiuni privind 
cooperarea judiciară în materie penală fuseseră semnalate de către Comisia LIBE  în raportul din data de 
31 ianuarie 2000. În viziunea raportorului, Convenţia prezentată de Consiliul European reflectă 
nehotărârea de care dau dovadă statele membre, iar eşecul acesteia de a oferi soluţii viabile subminează 
capacitatea autorităţilor judiciare europene de a acţiona în mod eficient. Cu toate acestea, raportorul 
recunoaşte diferenţele dintre sistemele judiciare europene, chiar şi la nivel de procedură, lucru care face 
extrem de dificil procesul elaborării unui codice legislativ comun pentru toate statele Uniunii. 

Raportul Comisiei LIBE din data de 26 aprilie 2001 explică în termeni concreţi înţelesul formulei 
recunoaşterii reciproce a sentinţelor judecătoreşti. 

În lumina raportului Comisiei LIBE din data de 3 septembrie 2002 cu privire la crearea Reţelei 
Europene de Training Judiciar (înfiinţată în 2000 şi operaţională din 2005), acest lucru va fi posibil numai 
în cazul în care acceptarea şi încrederea în sistemele judiciare din celelalte state membre va fi încurajată şi 
în rândul membrilor profesiilor liberale direct implicaţi.  

Raportul Comisiei LIBE din data 22 mai 2003 recunoştea că stabilirea unei colaborări eficiente 
între cele mai dezvoltate zone din punct de vedere economic de pe glob va contribui la eficientizarea 
luptei împotriva infracţiunilor financiare, a spălării de bani, a traficului fiinţelor umane şi a terorismului. 
Practic, momentul de început al negocierilor dintre  Uniune şi SUA a venit imediat după atacurile 
teroriste de la 11 septembrie 2001.  
 Raportul Comisiei LIBE, din data de 3 februarie 2005 sugera importanţa comunicării dintre 
autorităţile judiciare ale statelor membre, mai ales în ceea ce privește informaţiile scoase din cazierele 
judiciare, raportul analizând o propunere a Comisiei Europene ce viza acest lucru.  

Într-un alt raport al Comisiei LIBE din data de 21 martie 2005, se făcea referire la propunerea 
pentru o decizie-cadru a Consiliului European cu privire la drepturi procedurale în chestiuni penale pe 
cuprinsul întregii UE, care conținea următoarele drepturi: accesul la consiliere juridică, accesul la 
interpretare şi traducere, asistenţa consulară pentru deţinuţii străini şi notificarea acestora privind 
drepturile lor. Propunerea introduce "Scrisoarea de Drepturi ", neadoptată nici în ziua de astăzi, prin care 
se stabileşte obligaţia autorităţilor ca imediat după arestarea unei persoane aceasta să fie informată în 
scris, în limba sa şi în cuvinte simple, cu privire la drepturile sale procesuale.   
 Raportul Comisiei LIBE din data de 8 septembrie 2006, analizează o nouă propunere venită din 
partea Consilului European de a stabili o decizie-cadru privind luarea în considerare de către un stat 
membru într-o nouă procedură penală asupra unui cetăţean, o condamnare pronunţată într-un alt stat 
membru pentru fapte diferite.  

 Crearea programului „Criminal Justice” la sfârşitul anului 2006 a reprezentat un pas important în 
creşterea cooperării judiciare dintre statele membre, acesta fiind conceput să funcţioneze în perioada 
2007-2013.  

Acest program are următoarele obiective generale:  
1. să promoveze cooperarea judiciară, cu scopul de a contribui la crearea  unui veritabil spaţiu 

european de justiţie în materie penală, bazat pe recunoaşterea şi încrederea reciprocă; 
2. să consolideze cercetarea în scopul promovării compatibilităţii normelor aplicabile în statele 

membre; 
3. să îmbunătăţească contactele şi schimbul de informaţii între autorităţile legislative, judiciare şi 

administrative şi respectiv profesiile juridice: avocaţi şi alţi profesionişti implicaţi în activitatea sistemului 
judiciar pentru a favoriza formarea profesională a membrilor acestuia;  

4. de a asigura protecţia drepturilor victimelor şi ale acuzaţilor.  
Rapoartele Comisiei LIBE cu privire la cooperarea în materie penală din  perioada 2007-

2008. 
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Într-un raport al Comisiei LIBE din data de 9 mai 2007, Parlamentul European era consultat cu 
privire la organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii din cazierele judiciare între statele membre. 
Scopul propunerii era de a îmbunătăţi comunicarea între statele membre cu privire la cererile de 
informaţii asupra cazierelor judiciare. Raportorul declara că noua propunere a Consiliului urmărea să 
reformeze în mod drastic mecanismele schimbului de informaţii pentru a se asigura că fiecare stat 
membru poate furniza răspunsuri rapide, precise şi complete la cererile de informaţii primite. Propunerea 
impunea statelor membre să realizeze un schimb de informaţii regulat, imediat, pentru obţinerea de 
informaţii cât mai recente şi o mai rapidă soluţionare a cazurilor de infracţiuni. În plus, statul membru 
care primea informaţiile avea obligaţia de a stoca şi actualiza informaţiile transmise.  

Prin raportul Comisiei LIBE din data de 7 noiembrie 2007 se punea în discuţie propunerea de 
decizie-cadru a Consiliului European privind ordinul european de supraveghere judiciară în etapa 
premergătoare judecării din cadrul procedurilor penale între statele membre ale Uniunii Europene. 
Raportul susţinea că într-un spaţiu comun european de justiţie lipsit de frontiere interne este necesar 
pentru UE să se asigure că un suspect care nu este rezident în statul în care are loc procesul să nu fie tratat 
diferit faţă de un suspect care este rezident în acel stat.  

Anul 2008 a adus noi contribuţii ale Comisiei LIBE în procesul îndelungat al armonizării 
legislaţiei penale a statelor membre UE.  

Cadrul legislativ al statelor membre UE cuprinde şi punctele referitoare la pronunţarea sentinţelor 
judecătoreşti în absenţa celui judecat. Raportul Comisiei LIBE din data de 2 iulie 2008 analiza propunerea 
a şapte state membre de a modifica patru decizii-cadru ale Consiliului JAI, în sensul armonizării acestora 
asupra subiectului mai sus menţionat. Aceste patru decizii erau: Decizia cadru 2002/584/JAI privind 
mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membr; Decizia cadru 2005/214/JAI 
privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare; Decizia cadru 
2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pentru hotărârile de confiscare; 
Decizia cadru 2008/XX/JAI privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor 
judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării 
lor în Uniunea Europeană. 

Raportorul propunea introducerea şi a unei alte decizii, şi anume Decizia cadru 2008/XX/JAI  
privind recunoaşterea şi supravegherea pedepselor cu suspendare, a pedepselor alternative şi a pedepselor 
condiţionate. În viziunea sa, alinierea legislativă va avea ca urmare reguli mai concludente în ceea ce 
priveşte claritatea juridică şi ar facilita cooperarea judiciară. Mai mult, propunerea sporea protecţia 
drepturilor procedurale fundamentale, cum ar fi dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil. 
Punctele principale ale propunerii vizau: citarea corectă a persoanei în cauză, luarea în considerare a 
dreptului la rejudecarea cauzei, dreptul de a fi reprezentat de un avocat. 
 Drumul armonizării legislative în materie penală între statele membre ale Uniunii a fost sprijinit 
şi prin crearea Reţelei Judiciare Europene în data de 29 iunie 1998. Aceasta este o reţea de autorităţi 
centrale responsabile pentru cooperarea judiciară internaţională, precum şi de autorităţi judecătoreşti şi 
alte autorităţi competente cu responsabilităţi specifice în contextul cooperării judiciare internaţionale.  

În concluzie, în domeniul cooperării în materie de legislaţie penală între statele membre ale 
Uniunii, ca de altfel în aproape orice domeniu comunitar, progresele s-au realizat într-un ritm extrem de 
lent, lucru caracteristic birocraţiei europene şi modalităţii greoaie de luare a deciziilor. Problemele 
principale asupra cărora s-au concentrat instituţiile europene în acest domeniu au cuprins: 

1. armonizarea legislaţiei penale din statele membre UE; 
2. recunoaşterea sentinţelor judecătoreşti emise de o autoritate judiciară pe întreg cuprinsul 

Uniunii; 
3. realizarea unui consens european în ceea ce priveşte mandatul de arest european şi cel pentru 

obţinerea dovezilor; 
4. dezvoltarea Reţelei Judiciare Europene şi a relaţiei acesteia cu Eurojust; 
5. cooperarea mai strânsă între autorităţile judiciare din statele membre. 
Comisia LIBE, urmărindu-şi atribuţiile în domeniul justiţiei şi a protecţiei drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor europeni, a analizat documentele propuse fie de statele membre, fie de Comisia 
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Europeană sau Consiliul JAI, şi prin rapoartele sale a influenţat deciziile luate mai apoi în plenul 
Parlamentului European. În repetate rânduri, Comisia a criticat modul extrem de dificil de luare a 
deciziilor, susţinând adoptarea grabnică a Tratatului de la Lisabona care ar fi eliminat principiul 
unanimităţii în adoptarea deciziilor şi ar fi acordat puteri sporite Parlamentului. Ca o caracteristică a 
activităţii sale, Comisia LIBE a sprijinit toate iniţiativele care vizau o îmbunătăţire a cooperării în materie 
de legislaţie penală, asigurându-se însă în acelaşi timp că drepturile cetăţenilor nu sunt încălcate. 

Din rapoartele Comisiei LIBE reiese ideea că o legislaţie penală comună în toate statele membre 
poate contribui la creşterea securităţii în Uniunea Europeană şi implicit la crearea spaţiului de securitate, 
libertate şi justiţie propus.  

Rapoartele Comisiei LIBE în domeniul cooperǎrii judiciare civile  
Cea mai importantă măsură a anului 2006, în domeniu, a fost propunerea Comisiei Europene 

pentru o decizie comună a Parlamentului şi a Consiliului JAI de creare a Programului „Civil Justice” 
pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului mai larg „Fundamental Rights and Justice”. Prin 
raportul din data de 7 decembrie 2006, Comisia LIBE a analizat conţinutul propunerii şi a avizat în mod 
favorabil crearea acestuia.  

Parlamentul European şi Comisia LIBE, deşi au aprobat punerea în aplicare a programului „Civil 
Justice” în luna decembrie 2006, au dorit o participare mai largă a forului european la verificarea şi 
aprobarea listei de acţiuni realizate de Comisie. În acest sens s-a blocat punerea în aplicare a Programului, 
refuzându-se, în a doua parte a consultării parlamentare, să se acorde aviz favorabil începerii programului. 
După îndelungi discuţii şi presiuni ale Comisiei Europene şi ale Consiliului European asupra PE (întruniri 
între Franco Frattini, vice-preşedintele CE, şi membrii ai Comisiei LIBE), acesta a aprobat în cele din 
urmă, prin raportul Comisiei LIBE din data de 27 iunie 2007, punerea în aplicare a programului aşa cum 
fusese dinainte hotărât. Programul a intrat în vigoare, eficienţa sa urmând să fie verificată anual de către 
Comisia Europeană, care va fi responsabilă şi de gestionarea corectă a fondurilor europene alocate 
acestuia.  

La data de 28 mai 2001, prin decizia nr. 2001/470/CE a Consiliului European s-a creat şi o Reţea 
Judiciară Europeană în materie civilă și comercială. Înființarea acesteia decurgea din ideea că 
realizarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie în cadrul Comunităţii necesita îmbunătăţirea, 
simplificarea şi accelerarea cooperării judiciare efective între statele membre, precum şi accesul efectiv la 
justiţie al persoanelor implicate în litigii transfrontaliere. Decizia a fost pusă în aplicare la data de 1 
decembrie 2002. Comisia a prezentat la data de 16 mai 2006 un raport privind funcţionarea reţelei. Acest 
raport arată în concluzie că, deşi şi-a atins în general obiectivele fixate în 2001, reţeaua era totuşi departe 
încă de a-şi realiza întregul potenţial. Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor Programului de la Haga în 
materie de consolidare a cooperării judiciare şi de acces al cetăţenilor la justiţie şi pentru a face faţă 
creşterii previzibile a sarcinilor din cadrul reţelei, aceasta trebuia să dispună de un cadru juridic mai 
adecvat pentru a-şi spori mijloacele de acţiune. Astfel prin raportul Comisiei LIBE din data de 26 
noiembrie 2008 se dorea modificarea deciziei de creare a Reţelei printr-o decizie comună a Parlamentului 
şi a Consiliului JAI.  

Domeniul cooperării judiciare în materie civilă nu este la fel de bine structurat şi organizat 
precum domeniul cooperării în materie penală. Practic, progresele s-au realizat cu lentoarea caracteristică 
modului de funcţionare a UE, cu toate că, după crearea pilonului III „Justiţie şi Afaceri Interne” prin 
Tratatul de la Maastricht şi mai ales după asumarea Programului de la Tampere de către statele membre, 
lucrurile au început să avanseze şi în acest domeniu.  
 În ceea ce priveşte Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială, creată încă din 
anul 2001, Comisia LIBE a propus, prin raportul din data de 26 noiembrie 2008, reformarea acesteia 
printr-o decizie comună a Parlamentului şi a Consiliului JAI. Motivul invocat pentru reformă era ca 
Reţeaua să ţină pasul cu schimbările survenite în domeniu şi realizarea unei mai strânse colaborări cu alte 
reţele internaţionale de acest tip.  

Comisia LIBE şi lupta împotriva terorismului.   
Combaterea terorismului reprezintǎ una dintre prioritǎţile Uniunii Europene, atenţia sa asupra 

acestui domeniu crescând treptat. În rezoluţia Parlamentului din data de 26 mai 2005, ca urmare a 
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propunerii lansate de Consiliu de creare a unui Plan de Acţiune Anti-terorism, acesta şi-a exprimat 
sprijinul pentru o astfel de iniţiativǎ, considerând cǎ o acţiune comunǎ a statelor membre şi o bunǎ 
comunicare între agenţiile de poliţie va eficientiza lupta antiteroristă. S-a subliniat, de asemenea, şi 
importanţa Europol în coordonarea eforturilor statelor membre în acest domeniu.  

Potrivit textului rezoluţiei, terorismul reprezintǎ un atac frontal asupra drepturilor omului şi 
asupra pluralitǎţii societǎţilor democratice. Uniunea Europeanǎ este obligatǎ sǎ promoveze şi sǎ 
protejeze drepturile omului şi sǎ asigure garanţia libertǎţilor fundamentale. În viziunea Parlamentului, nici 
un stat membru nu poate sǎ combatǎ fenomenul terorist de unul singur. Siguranţa cetǎţenilor europeni este 
indivizibilǎ, însǎ situaţia existentǎ la momentul respectiv, în care infractorii şi teroriştii se pot deplasa 
liberi pe teritoriul Uniunii în timp ce barierele judiciare, penale şi poliţieneşti continuǎ sǎ funcționeze 
între statele membre, este de neacceptat.  

Programul de la Haga. 
Consiliul European din 4 şi 5 noiembrie 2004 a adoptat „Programul de la Haga”, supranumit 

„Consolidarea libertǎţii, securitǎţii şi justiţiei în Uniunea Europeanǎ”, care reprezenta un program pe 
termen lung (2004-2009) şi care se referea în particular la lupta împotriva terorismului. 

 În ceea ce priveşte schimbul de informaţii în chestiunile judiciare, Programul stabilea ca 
începând cu data de 1 ianuarie 2008, acesta sǎ fie guvernat de principiul „disponibilitǎţii”, un principiu 
revoluţionar, care stabileşte cǎ, în cadrul Uniunii Europene, toţi agenţii serviciilor de aplicare a legii din 
statele membre care necesitǎ anumite informaţii pentru a-şi îndeplini sarcinile de lucru pot sǎ le obţinǎ de 
la un alt stat membru. Referindu-se la mǎsurile anti-teroriste în particular, Programul de la Haga 
subliniazǎ faptul cǎ, pentru a preveni acţiunile teroriste, statele membre nu trebuie sǎ-şi limiteze 
activitǎţile la menţinerea propriei lor securitǎţi, ci sǎ le canalizeze şi înspre securitatea Uniunii. 

Recomandări, decizii şi rapoarte ale Comisiei în sprijinul cooperării judiciare. 
Un pas important în creşterea cooperǎrii între statele membre în materie de justiţie şi afaceri 

interne l-a constituit Decizia nr. 2001/470/CE a Consiliului JAI din data de 28 mai 2001, trimisă spre 
dezbaterea Parlamentului doar în anul 2008, cu privire la crearea unei Reţele Judiciare Europene, care sǎ 
fie  competentă atât în materie civilǎ, cât şi comercială. Prin Raportul din data de 26 noiembrie 2008, 
Parlamentul îşi exprimǎ sprijinul necondiţionat pentru aceastǎ iniţiativǎ a Consiliului JAI (votul fiind 47 
pentru, 0 împotrivǎ şi 0 abţineri), luându-şi permisiunea de a face câteva adǎugiri.  

Cooperarea între organele judiciare din statele membre a fost un subiect de asemenea intens 
dezbǎtut şi de cǎtre Comisie. În Rezoluţia Parlamentului din data de 23 iunie 2006 se subliniazǎ ideea 
cǎ formele de cooperare existente la acea datǎ sub înfǎţişarea unor înţelegeri bilaterale, nu îndeplinesc 
întotdeauna obiectivele europene. Cu toate acestea, Raportorul Comisiei a recunoscut cǎ prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor cade în mod esenţial în competenţa statelor membre, propunerea sa fiind deci în 
concordanţǎ cu principiile subsidiaritǎţii şi proporţionalitǎţii.  

Un mare câştig în lupta împotriva infracţionalitǎţii europene şi în procesul de armonizare a 
legislaţiei judiciare din statele membre îl reprezintǎ adoptarea mandatului de arestare identic pentru întreg 
spaţiul european.  

Urmǎrind acelaşi scop de a întǎri cooperarea în materie judiciarǎ între statele membre, se inscrie 
şi Raportul din data de 2 iulie 2008 cu referire la aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a 
hotărârilor judecătoreşti în materie penală în Uniunea Europeană. În aplicarea acestui principiu, o 
autoritate judiciară dintr-un stat membru va aplica o hotărâre pronunţată de o autoritate judiciară dintr-un 
alt stat membru, lucru care va favoriza nu doar schimbul de informaţii între organele judiciare competente 
din statele membre, ci şi aplicarea legii la nivel european şi nu doar naţional. 
 

 
Cap. VI    Agenţiile pentru aplicarea cooperǎrii judiciare. 

 
EUROPOL. 
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Europol este organizaţia de aplicare a legii în spaţiul Uniunii Europene care se ocupǎ cu 
organizaţiile criminale. Scopul ei este de a îmbunǎtǎţi eficienţa şi cooperarea între diferitele autoritǎţi 
competente ale statelor membre, pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate şi a terorismului 
internaţional. Misiunea Europol este de a aduce o contribuţie semnificativǎ la nivelul Uniunii de luptǎ 
împotriva crimei organizate şi a terorismului, ţintind în mare parte organizaţiile criminale. 

Crearea Europol a fost hotǎrâtǎ prin Tratatul de la Maastricht din 7 februarie 1992. Având 
sediul la Haga, în Olanda, Europol a început printr-o activitate timidǎ la 3 ianuarie 1994 prin intermediul 
Unităţii Antidrog Europol. Ratificarea de cǎtre toate statele membre şi intrarea în aplicare a avut loc la 1 
octombrie 1998, iar agenţia şi-a început activitǎţile pe 1 iulie 1999.  

Cu timpul alte domenii infracţionale au fost adǎugate. Pe 1 ianuarie 2002, mandatul Europol a 
fost extins astfel încât sǎ cuprindǎ toate formele de înfracţionalitate internaţionale, precum sunt enumerate 
în anexa Convenţiei Europol, iar în 2010 are loc restructurarea Europol ca Oficiu European de Poliție.  
  Principalele noutǎţi ale deciziei sunt: integrarea Europol în angrenajul instituţional al Uniunii 
Europene (acordarea personalitǎţii juridice acestei agenţii); bugetul agenţiei este constituit din subsidii 
provenite de la bugetul general al Uniunii; crearea unitǎţilor naţionale Europol care sǎ reprezinte legǎtura 
în fiecare stat a agenţiei (ofiţerii de legǎturǎ de la sediul Europol comunicând informaţiile mai întâi 
colegilor lor din unitǎţile naţionale); numǎrul atribuţiilor agenţiei se mǎreşte, decizia înglobând toate 
modificǎrile aduse acestora de-a lungul timpului de cǎtre Consiliul European (de exemplu Decizia 
511/2005 a Consiliului din data de 12 iulie 2005 prin care Europol este desemnat Oficiul Central de 
Combatere a falsificǎrii monedei euro); membrii Europol pot participa la echipe comune de investigare cu 
acordul statelor membre care participǎ la anchetǎ; crearea corpurilor naţionale de control asupra 
schimbului de date personale. 

Europol poate sǎ cearǎ unui stat membru sǎ iniţieze o anchetǎ într-un anumit domeniu, statul 
membru fiind obligat sǎ rǎspundǎ agenţiei dacǎ ancheta a fost începutǎ sau nu. Dacǎ nu, statul membru 
trebuie sǎ îşi expunǎ motivele pentru care nu a început ancheta. Dacǎ motivele sunt legate de securitatea 
naţionalǎ sau de siguranţa indivizilor, statul membru poate refuza transmiterea de motive. Ofiţerii de 
legǎturǎ stabilesc relatiile dintre unitǎţile naţionale şi Europol şi faciliteazǎ schimbul de informaţii. 
Aceştia vor lucra la sediul central Europol, însǎ cheltuielile vor fi suportate de statele membre. 

În contextul noii Decizii Europol, agenţia beneficiazǎ de noi puteri în colectarea informaţiilor 
despre activitǎţile infracţionale şi de o zonǎ atribuţionalǎ net mǎritǎ în investigarea infracţiunilor grave.  
Directorul Europol, Rob Wainwright, declara în momentul adoptǎrii noii decizii. Momentul actual este 
extrem de oportun pentru Europol şi pentru cooperarea poliţieneascǎ în Uniunea Europeanǎ. Vom profita 
de aceastǎ perioadǎ de reformǎ, iniţiatǎ prin Tratatul de la Lisabona, pentru a stabili Europol drept 
principalul centru de informare şi de sprijin operaţional împotriva activitǎţilor infracţionale din Uniune. 
Conlucrând cu statele membre, noi suntem hotǎrâţi sǎ jucǎm un rol important în securizarea Europei.” 

Activitatea agenţiei în perioada 2004 – 2008 
Pentru anul 2004, eforturi s-au fǎcut în cinci domenii legate de combaterea crimei organizate: 

traficul de droguri, migraţia ilegalǎ şi traficul de fiinţe umane, combaterea terorismului, falsificarea de 
bani, infracţiuni financiare inclusiv spǎlarea de bani. Resursele au fost canalizate spre obţinerea de 
informaţii despre organizaţiile criminale care opereazǎ în spaţiul Uniunii Europene, mai ales din sudul şi 
estul Europei. În acest scop, Consiliul JAI a aprobat, prin decizia din 25 octombrie 2004, iniţiativa 
Directorului Europol de a începe discuţiile cu autoritǎţile judiciare din Moldova şi Ucraina în vederea 
semnǎrii unor acorduri de cooperare. În anul 2004 au fost întreprinse diferite activitǎţi menite sǎ 
îmbunǎtǎţeascǎ metodele de investigare a organizaţiilor criminale. 

Anul 2005 a adus cu sine progrese importante în coordonarea luptei împotriva crimei organizate 
la nivel european. Deoarece Convenţia Europol nu permite agenţiei sǎ întreprindǎ investigaţii de una 
singurǎ, ci îi asigurǎ doar un rol secundar, de sprijin informaţional şi asistenţǎ tehnicǎ pentru diferitele 
agenţii de poliţie din statele membre, aceasta se limiteazǎ doar la a realiza rapoarte şi analize de risc cu 
privire la diferite domenii infracţionale.  

De asemenea pentru anul 2005, Europol a asigurat sprijin analitic prin aşa- numitele Documente 
de Analizǎ (AWF-Analysis Work Files) pentru investigaţiile aflate în curs de desfǎşurare în statele 
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membre. Cǎtre sfârşitul anului, 18 astfel de analize au fost realizate de cǎtre agenţie, cuprinzând toate 
domeniile din mandatul Europol.  

Lucrul semnificativ pentru transformarea agenţiei într-un organism eficient în cooperarea 
judiciarǎ a statelor membre l-a reprezentat pentru anul 2006 publicarea, pentru prima oarǎ, a Analizei de 
risc cu privire la crima organizatǎ (OCTA- Organized Crime Threat Assesment), obiectivul 
principal al acesteia fiind de a asista statele membre sǎ-şi stabileascǎ noi prioritǎţi, iar acţiunile agenţiilor 
de poliţie sǎ fie mult mai precise.  

Pentru anul 2006, principalul instrument de cooperare între Europol şi Eurojust în chestiuni 
strategice a fost comitetul de conducere, creat pentru a monitoriza implementarea înţelegerii şi pentru 
stabilirea de noi strategii şi proritǎţi. Proiectul iniţiat de cǎtre cele douǎ de agenţii, Europol şi Eurojust, de 
a asigura un ghid asupra legislaţiei din statele membre, în vederea creǎrii de Echipe Comune de 
Investigaţii, reprezintǎ unul dintre proiectele importante comune din anul 2006. Şi pentru anul 2006, 
Europol a urmǎrit sǎ fie recunoscut drept serviciul de informaţii european responsabil cu sprijinirea 
autoritǎţilor competente din statele membre şi a partenerilor acestora în prevenirea şi combaterea crimei 
organizate şi a terorismului dintr-o perspectivǎ globalǎ şi multidisciplinarǎ. În acest scop, Europol a oferit 
informaţii relevante de naturǎ strategicǎ, operaţionalǎ şi tehnicǎ. 

Pentru anul 2007, zona Balcanilor de vest a fost prioritarǎ pentru Europol, care a reuşit sǎ 
îndeplineascǎ cu succes aşteptǎrile statelor membre pentru aceastǎ regiune. Intrarea în acţiune a celor trei 
protocoale care amendeazǎ Convenţia Europol în primǎvara anului 2007 i-a permis agenţiei sǎ-şi alinieze 
proiectele de analizǎ la nevoile statelor membre. În procesul de asistare a statelor membre în lupta 
împotriva crimei organizate, Europol a fǎcut progrese importante. Astfel, pentru prima oarǎ agenţia a 
publicat un raport referitor la fenomenul terorist în UE (EU Terrorism Situation and Trend Report TE-
SAT).   

Implementarea programului OASIS (Overall Analysis System for Intelligence and Support- 
Sistemul de analizǎ a datelor) a fost realizatǎ în cursul anului 2007.  

Adâncirea relaţiilor cu Eurojust a reprezentat un alt obiectiv urmǎrit de Europol în 2007. Cele 
douǎ pǎrţi au depus eforturi susţinute pentru crearea de echipe comune de anchetǎ (JIT Joint 
Investigation Teams), lucru promovat şi la întâlnirea de la Haga din 29/30 noiembrie 2007, unde cele 
douǎ au anunţat crearea unei pagini de internet care va putea fi accesatǎ de cǎtre membrii ambelor agenţii. 
Prima realizare normativă care avea ca scop înființarea de echipe comune de anchetă, așa cum fuseseră 
ele prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană la articolul 34 al.3 a constituit-o Decizia –cadru a 
Consiliului, din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă. 

În timpul anului 2008 s-au intensificat lucrǎrile la Programul de Decizie a Consiliului JAI care a 
contribuit la transformarea agenţiei ca parte integrantǎ a Uniunii începând cu anul 2010. Una dintre 
principalele preocupǎri ale Europol a fost de a-şi mǎri reţeaua de parteneri.  

În ceea ce priveşte migraţia ilegalǎ a persoanelor, în 2008 Europol a participat în mod activ la un 
numǎr însemnat de operaţiuni. Astfel, la începutul anului, în cadrul Operaţiunii Greensea, au fost 
stopate douǎ reţele criminale, una turcǎ şi una chinezǎ, care facilitau imigrarea ilegalǎ a unor cetǎţeni 
chinezi pe teritoriul Marii Britanii. De asemenea, acestea erau implicate şi în alte activitǎţi infracţionale, 
precum spǎlarea de bani şi traficul de droguri. În luna iunie, Europol a contribuit la Operaţiunea 
Bagdad, care a fost iniţiatǎ de autoritǎţile franceze. Aceasta a reprezentat o operaţiune de amploare la 
care au participat mai mult de 1300 de ofiţeri de poliţie. S-au fǎcut investigaţii şi arestǎri în Belgia, 
Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Norvegia, Olanda, Suedia şi Marea Britanie. Operaţiunea a avut ca 
scop identificarea şi desfiinţarea unei reţele întinse, de origine irakianǎ, care facilita imigrarea ilegalǎ în 
spaţiul Uniunii a unor persoane provenind din Afganistan, China, Turcia, Bangladesh şi Irak. În luna 
noiembrie, Europol a participat, în cadrul operaţiunii Trufas, condusǎ de autoritǎţile spaniole, care a 
avut ca rezultat arestarea a mai bine de 60 de persoane suspectate ca fǎcând parte dintr-o reţea 
infracţionalǎ care introducea persoane într-un mod ilegal pe teritoriul Uniunii. Aceastǎ reţea era 
suspectatǎ de a fi introdus pe teritoriul Uniunii cel puţin 3500 de imigranţi, mai ales din Ucraina şi 
Moldova. 
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Raportul anual de analiză menţioneazǎ cǎ activitatea ofiţerilor de legǎturǎ români s-a axat pe: 
frauda cu cardul (payment card fraud) şi înşelǎciunea, traficul de droguri şi traficul de fiinţe umane. 
Raportul subliniazǎ implicarea activǎ a ofiţerilor români în realizarea documentelor de analizǎ (OCTA şi 
TESAT) mai ales în domeniile mai sus enumerate. Cu toate acestea, reprezentarea României la Europol 
este foarte puţin numeroasǎ în comparaţie cu alte  state, în 2008 România având desemnaţi doar doi ofiţeri 
de legǎturǎ, în comparaţie cu Germania şi Belgia care au fiecare câte 40, Franţa 31, Olanda 63, iar Italia 
35. Numǎrul mic de ofiţeri români poate avea o explicaţie în faptul cǎ România este membrǎ recentǎ a 
Uniunii Europene şi nu are o tradiţie de conlucrare în aceastǎ agenţie. O astfel de explicaţie este întǎritǎ şi 
de faptul cǎ Bulgaria a avut tot doi ofiţeri de legǎturǎ Europol în anul 2008. 
 

EUROJUST 
 
Eurojust este un organism al Uniunii Europene înfiinţat în 2002, menit să promoveze şi să amelioreze 
coordonarea investigaţiilor şi urmăririlor penale desfăşurate de autorităţile judiciare competente din 
statele membre ale Uniunii Europene, atunci când acestea se confruntă cu forme grave de criminalitate 
organizată şi transfrontalieră. Eurojust a fost creat prin Decizia Consiliului de Miniştri din data de 12 
noiembrie 2002, având personalitate juridicǎ. 

 În anul 2009, a fost adoptatǎ o nouǎ decizie Eurojust care-şi propunea sǎ mǎreascǎ nivelul 
competenţelor agenţiei. Aceastǎ decizie a apǎrut în contextul schimbǎrilor instituţionale din cadrul 
Uniunii Europene, provocate de adoptarea Tratatului de la Lisabona.  

Eurojust reprezintǎ prima reţea permanentǎ de autoritǎţi judiciare stabilitǎ oriunde în lume. 
Aceasta gǎzduieşte întâlniri între investigatorii din diferite state pe cazuri specifice sau la un nivel 
strategic pentru diferite tipuri de infracţiuni. Aceastǎ agenţie îndeplineşte un rol unic ca şi corp permanent 
în domeniul judiciar european. Misiunea agenţiei este de a stimula cooperarea europeanǎ în cazurile 
judiciare.  

Eurojust îşi îndeplineşte funcţiile prin intermediul membrilor naţionali acţionând individual sau în 
Colegiu.  

Eurojust le poate solicita autorităţilor naţionale competente să întreprindă investigarea sau 
urmărirea penală a unor fapte specifice; să coordoneze autorităţile competente; să formeze o echipă 
comună de anchetă sau să îi furnizeze orice informaţii necesare pentru a-şi îndeplini funcţiile. Eurojust 
poate organiza şi facilita întâlniri de coordonare între autorităţile judiciare şi poliţieneşti ale diferitelor 
state, menite să rezolve problemele de ordin juridic şi de natură practică. 

Eurojust, fiind o agenţie a UE, respectǎ principiul subsidiaritǎţii, cererile ei de asistenţǎ sau 
coordonare putând fi refuzate de cǎtre statele membre. În acest caz, autoritǎţile statelor membre trebuie sǎ 
informeze neîntârziat agenţia cu privire la decizia lor şi sǎ prezinte motivele care stau la baza refuzului de 
a da curs unei cereri. Prezentarea motivelor poate fi totuşi eludatǎ de statele membre dacǎ acestea invocǎ 
principiul siguranţei naţionale. 

Noua decizie Eurojust prevede crearea la nivelul agenţiei a unui oficiu  responsabil cu 
coordonarea permanentǎ, acesta având rolul de a ajuta agenţia sǎ-şi îndeplineascǎ sarcinile şi în situaţii de 
urgenţǎ. Oficiul primeşte şi prelucreazǎ în orice moment toate cererile care îi sunt înaintate şi poate fi 
contactat 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7. Oficiul este constituit dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru, care poate fi fie membrul naţional, fie adjunctul acestuia, fie un asistent care are dreptul să 
înlocuiască membrul naţional şi care rǎspunde prompt tuturor cererilor. Decizia mai prevede și crearea 
pânǎ la 4 iunie 2011 a unui sistem naţional de coordonare care sǎ faciliteze în cadrul statului membru 
îndeplinirea funcţiilor Eurojust.  

Echipele de investigaţii comune. Magistraţii de legătură. 
Conceptul de echipe comune de investigaţii (Joint Investigation Teams) îşi are originea în 

Convenţia Europeanǎ din anul 2000 cu privire la Asistenţa legalǎ mutualǎ în chestiuni judiciare. Orice stat 
membru care se confruntǎ cu cercetarea unor infracţiuni transfrontaliere poate cere crearea unei echipe. 
Aceasta este formatǎ din ofiţeri de poliţie, procurori, judecǎtori şi alte persoane relevante. Echipa este 
condusǎ de cǎtre o persoanǎ din ţara în care echipa îşi desfǎşoarǎ activitatea. Cu toate cǎ membrii echipei 
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provin din jurisdicţii diferite, ei trebuie sǎ-şi îndeplineascǎ sarcinile în conformitate cu legislaţia naţionalǎ 
a teritoriului unde are loc investigaţia. Cercetǎrile pot fi efectuate şi de ofiţeri de poliţie dintr-un alt stat 
membru, însǎ cu acordul statului în care se face investigaţia şi a statului din care provine ofiţerul de 
poliţie. 

Anumite state membre au numit magistraţi de legǎturǎ care sǎ lucreze în alte state membre ale UE, 
pe baze bilaterale, cu scopul îmbunǎtǎţirii asistenţei legale comune, atât în domeniul penal, cât şi civil.  

Activitatea EuroJust în perioada 2004 – 2008 reflectată în rapoartele de activitate  
Relaţiile dintre Europol şi Eurojust au fost extrem de strânse în anul 2004. Negocierile îndelungate 

ale Înţelegerii Europol/Eurojust au fost finalizate, iar Consiliul a aprobat Înţelegerea în primǎvara lui 
2004; totul s-a încheiat cu semnarea acesteia de cǎtre Preşedintele Colegiului şi Directorul Europol în data 
de 9 iunie.  

S-a format prima  echipe comune de anchetǎ în noiembrie 2004, când Olanda şi Marea Britanie s-
au unit pentru a combate o reţea specializatǎ în traficul de droguri. Raportul pe 2004 identificǎ o serie de 
probleme legate de crearea acestor echipe datorate mai ales absenţei implementǎrii legislaţiei europene la 
nivel naţional. Raportul mai arată cǎ în ceea ce priveşte relaţiile cu OLAF, anul 2004 a fost destul de 
dezamǎgitor. Deşi au fost realizate anumite progrese, mai sunt multe de fǎcut pentru dezvoltarea unei mai 
strânse relaţii cu OLAF şi o apropiere comunǎ mai practicǎ în lupta împotriva fraudei din bugetul 
comunitar. În anul 2004, Eurojust a avut de analizat 381 de cazuri; aceastǎ cifrǎ reprezintǎ o creştere cu 
27% faţǎ de anul precedent 2003. Mǎrirea se datoreazǎ, parţial, extinderii UE cu 10 state noi, dar reflectǎ, 
în acelaşi timp, şi o îmbunǎtǎţire a cooperǎrii cu autoritǎţile naţionale, multe dintre acestea având 
încredere în posibilitǎţile Eurojust de a asigura o colaborare şi coordonare mai bunǎ în activitǎţile de 
anchetǎ transfrontaliere. 

Întâlnirea Colegiului Eurojust pentru discutarea traficului de fiinţe umane şi a imigraţiei ilegale a avut 
loc în luna septembrie a anului 2004. La aceeaşi întâlnire s-a discutat şi rolul Eurojust în nou- creata reţea 
CARIN. Aceasta reprezintǎ o iniţiativǎ Europol de a aduce laolaltǎ agenţiile naţionale din statele membre 
care se ocupǎ cu confiscarea proprietǎţilor infractorilor.  Raportul menţioneazǎ nemulţumirea Colegiului 
Eurojust cu privire la anumite state membre care ar putea sǎ se foloseascǎ mult mai eficient de resursele 
instituţiei.  

Pe 28 aprilie 2005 Eurojust a încheiat primul sǎu acord de cooperare cu un stat non-membru, 
Norvegia, iar pe 2 decembrie 2005 alte douǎ acorduri au fost semnate cu Islanda şi România, care pe 
vremea aceea era încǎ un stat candidat la calitatea de membru UE. Au fost demarate negocieri cu SUA şi 
Elveţia, iar discuţii informale au fost purtate şi cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse şi Ucrainei.  De-a 
lungul anului, Eurojust şi Europol au lucrat împreunǎ la proiectul creǎrii unor echipe comune de anchetǎ. 
Primul pas l-a reprezentat elaborarea unui ghid al legislaţiei statelor membre pentru implementarea unor 
astfel de echipe. Alte domenii de cooperare au vizat, spre exemplu, lupta împotriva fenomenului terorist, 
traficul de droguri, traficul fiinţelor umane, frauda şi falsificarea de bani.  

Spre deosebire de anul anterior, relaţiile Eurojust cu OLAF s-au îmbunǎtǎţit substanţial în 2005; 
Eurojust i-au fost prezentate rezumatele a 11 anchete ale OLAF. Cu toate acestea, în şapte din aceste 11 
cazuri, membrii naţionali au menţionat cǎ le-au fost deferite cazurile prea târziu pentru a-şi mai aduce o 
contribuţie substanţialǎ. Un alt aspect important subliniat în raportul din 2005 este cererea membrilor 
Colegiului Eurojust de a le fi acordate mai multe puteri în coordonarea anchetelor judiciare, cum ar fi : 
posibilitatea de a înmâna sau executa cereri de asistenţǎ judiciarǎ comunǎ, sǎ acţioneze ca un centru al 
autoritǎţilor judiciare din UE în relaţia cu cele strǎine, sǎ decidǎ şi nu doar sǎ emitǎ recomandǎri cu 
privire la asistenţa, anchetele şi procesele judiciare, sǎ decidǎ şi sǎ autorizeze livrǎri controlate în situaţii 
de crizǎ şi sǎ decidǎ asupra unor mǎsuri luate într-o anchetǎ (interceptarea telecomunicaţiilor şi 
operaţiunile sub acoperire) în situaţii de urgenţǎ. 

În anul 2006 numărul de cazuri înaintate Colegiului a crescut cu 31% comparativ cu anul 2005.  În 
ceea ce priveşte gradul de implementare al Deciziei cu privire la crearea Eurojust, Spania a realizat acest 
lucru pe parcursul anului 2006, singurul stat membru UE care nu a integrat Decizia în legislaţia naţionalǎ 
rǎmânând Grecia. 
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În 2006, membrii naţionali au înregistrat 771 cazuri, reprezentând o creştere de 31% în 
comparaţie cu numărul de cazuri din 2005. Această creştere, considerǎ raportorii, arată că statele membre 
devin mai conştiente de activitatea şi serviciile oferite de Eurojust şi că autorităţile naţionale deferă 
cazuri, luând în considerare valoarea adăugată ce reiese din implicarea Eurojust. Infracţiunile cu care s-a 
confruntat Eurojust au respectat un tipar similar ultimilor ani. Eurojust a înregistrat 49 de tipuri diferite de 
activităţi criminale în anul 2006. În general, în cazurile deferite, incidenţa tuturor tipurilor de infracţiuni a 
crescut, unele semnificativ, cum ar fi terorismul şi spălarea banilor, în timp ce traficul de droguri şi 
cazurile de fraudă încă reprezintă cel mai mare procentaj din tipurile de infracţiuni deferite. 

Anul 2007 reprezintă un moment de referinţă pentru Eurojust – datorită depăşirii pragului istoric 
de 1000 de cazuri tratate într-un singur an. 

Decizia Consiliului JAI din data de 6/7 decembrie 2007 a analizat şi concluziile seminarului de la 
Lisabona, aceasta întǎrind unele aspecte subliniate în cadrul întâlnirii. Şi anume, Consiliul susţinea ideea 
dezvoltǎrii viitoare a Eurojust şi a cooperǎrii acesteia cu celelalte instituţii judiciare europene (Reţeaua 
Juridicǎ Europeanǎ, Europol, OLAF) pentru a mǎri eficienţa în lupta împotriva crimei organizate. De 
asemenea, Consiliul cerea statelor membre sǎ acorde puteri sporite membrilor naţionali ai Colegiului şi sǎ 
încurajeze autoritǎţile competente sǎ conlucreze cu Eurojust la diferite cazuri.  

În anul 2008, o dată importantă a fost aceea de 16 decembrie, atunci când Consiliul de Miniştri a 
adoptat noua Decizie privind consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei de instituire a Eurojust din 28 
februarie 2002. Noua Decizie urmăreşte să confere Eurojust mai multă eficienţă. Principalele sale 
obiective sunt: crearea unei baze comune în ceea ce priveşte puterile acordate membrilor naţionali, 
instituirea unui mecanism de coordonare pentru situaţii de urgenţă, îmbunătăţirea schimbului de 
informaţii prin intermediul Eurojust, întărirea cooperării dintre membrii naţionali şi punctele de contact 
ale Reţelei Judiciare Europene, precum şi consolidarea cooperării cu statele terţe şi celelalte organisme şi 
reţele din cadrul UE. 

 
CEPOL 

 
CEPOL aduce laolaltǎ ofiţeri de poliţie din toatǎ Europa cu scopul de a încuraja cooperarea 

transfrontalierǎ în lupta împotriva crimei organizate, pǎstrarea securitǎţii publice şi a guvernǎrii legii şi 
ordinii în cuprinsul UE. Creatǎ ca o agenţie a UE prin decizia 681/2005 a Consiliului JAI din data de 20 
septembrie 2005, având personalitate juridicǎ, CEPOL organizeazǎ între 80-100 de cursuri, seminarii sau 
conferinţe pe an. Implementarea activitǎţilor are loc în cadrul colegiilor naţionale de poliţie din statele 
membre, acoperind o gamǎ largǎ de subiecte. Secretariatul CEPOL îşi are sediul în Bramshill, Marea 
Britanie la aproximativ 70 de km de Londra. Agenţia îşi propune sǎ fie recunoscutǎ de cǎtre celelalte 
agenţii şi autoritǎţi poliţieneşti drept sursa primarǎ pentru dezvoltarea în domeniul educaţiei şi pregǎtirii 
ofiţerilor de poliţie pentru o mai bunǎ cooperare între autoritǎţile poliţieneşti din Europa.  

CEPOL provine din prescurtarea denumirii franceze a Colegiului, College Europeen de Police, în 
englezǎ denumirea devine European Police College. 

Având în vedere cǎ decizia de creare a CEPOL a fost adoptatǎ în luna septembrie 2005, aceasta 
intrând în vigoare de abia dupǎ data de 1 ianuarie 2006, anul în discuţie a reprezentat primul în încercarea 
agenţiei de a se impune drept instituţia centralǎ de pregǎtire a ofiţerilor de poliţie din statele membre UE. 
Cu toate astea, odatǎ cu convocarea primului Consiliu de Guvernǎmânt au fost adoptate regulile de 
procedurǎ ale agenţiei, modul de funcţionare al diferitelor comitete şi, bineînţeles programul de lucru 
pentru anul 2006. Acesta identifica mai multe chestiuni asupra cǎrora CEPOL trebuia sǎ se aplece, și 
anume:  
- sesiuni de educare şi pregǎtire a ofiţerilor de poliţie pe baza unor standarde comune; 
- reunirea ofiţerilor de poliţie, experţi în diferite domenii particulare; 
- dezvoltarea unui curriculum comun despre cooperarea poliţienescǎ europeanǎ, care sǎ fie transmis 
colegiilor naţionale de poliţie şi departamentelor de pregǎtire; 
- rǎspândirea rezultatelor cercetǎrilor ştiinţifice între agenţiile de poliţie din statele membre; 
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- crearea unui forum care sǎ ofere cursuri de limbi, deoarece chestiunile legate de limbaj reprezintǎ unele 
dintre cele mai însemnate bariere în calea accesului la pregǎtire şi conlucrare eficientǎ în Europa; 
- sprijinirea schimburilor de ofiţeri de poliţie între statele membre. 
  2006, fiind primul an în care CEPOL existǎ ca agenţie oficialǎ a UE, fiind retribuitǎ direct de la 
bugetul european, majoritatea întâlnirilor Consiliului de Guvernǎmânt au avut ca subiect stabilirea 
regulilor de procedurǎ şi de funcţionare a instituţiei în conformitate cu decizia Consiliului JAI de creare a 
agenţiei. Relaţiile cu Europol au fost extrem de strânse, reprezentanţi ai agenţiei de poliţie europene 
participând la diferite seminarii şi cursuri organizate de CEPOL.  

În anul 2007, CEPOL a organizat 85 de cursuri şi seminarii, cu 23 de activitǎţi mai multe ca în 
anul precedent. Peste 1900 de ofiţeri de poliţie şi mai mult de 700 de experţi au participat la aceste 
activitǎţi.  

CEPOL a realizat douǎ mari proiecte în anul 2007: Programul de schimb CEPOL/AGIS( care va 
rula în perioada decembrie 2006-decembrie 2008) şi proiectul Euromed police II(2007-2010). 

Programul identificǎ pentru anul 2008 patru noi activitǎţi: „Protecţia martorilor”(seminar); 
„Traficul internaţional de arme”(seminar) şi alte douǎ conferinţe legate de evoluţia fenomenului 
infracţional în Europa. Pentru anul 2008, programul identifica implementarea şi dezvoltarea programelor 
curriculare deja existente şi adoptarea a trei noi: Managementul crizelor civile, Traficul de droguri şi 
Managementul Diversitǎţii. 

 
 

CAP. VII Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie şi Parlamentul European după adoptarea 
tratatului de la Lisabona. 

 
 

“Uniunea constituie un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, cu respectarea drepturilor 
fundamentale şi a diferitelor sisteme de drept şi tradiţii juridice ale statelor membre.” Această frază 
rezumă în mare măsură importanţa pe care statele membre ale Uniunii o dau acestui domeniu, securitatea 
şi libertatea de mişcare a cetăţenilor europeni reprezentând prioritatea numărul unu a instituţiilor europene 
şi raţiunea de a fi a numeroase alte agenţii. Articolul 61 D din tratat prevede crearea unui comitet 
permanent în cadrul Consiliului European care să asigure în cadrul Uniunii promovarea si consolidarea 
cooperării operaţionale în materie de securitate internă. Acesta va promova  coordonarea acţiunii 
autorităţilor competente ale statelor membre.  

În domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, articolul 61 H menţionează că Parlamentul şi 
Consiliul European definesc împreună, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, cadrul măsurilor 
administrative privind circulaţia capitalurilor şi plăţile, cum ar fi îngheţarea fondurilor, a activelor 
financiare sau a beneficiilor economice care aparţin unor persoane fizice sau juridice bănuite de activităţi 
teroriste.  

Cooperarea judiciară în materie civilă. 
Articolul 65 al Tratatului de la Lisabona menţionează: „Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în 

materie civilă cu incidenţă transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoasterii reciproce a deciziilor 
judiciare si extrajudiciare. Această cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor 
cu putere de lege si a normelor administrative ale statelor membre.” Astfel, Parlamentul şi Consiliul 
adoptă măsuri pentru: 
(a) recunoasterea reciprocă între statele membre a deciziilor judiciare si extrajudiciare şi executarea 
acestora; 
 (b) comunicarea şi notificarea transfrontalieră a actelor judiciare şi extrajudiciare; 
(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi şi de competenţă; 
(d) cooperarea în materie de obţinere a probelor; 
(e) accesul efectiv la justiţie; 
(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfăsurări a procedurilor civile, la nevoie prin favorizarea 
compatibilităţii normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre; 
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(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluţionare a litigiilor; 
(h) sprijinirea formării profesionale a magistraţilor şi a personalului din justiţie. 

Cooperarea judiciară în materie penală. 
Conform articolului 69A această cooperare se întemeiază pe “principiul recunoaşterii reciproce a 

hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor judiciare şi include apropierea actelor cu putere de lege şi a 
normelor administrative ale statelor membre.” La fel ca şi în cazul celorlaltor domenii, Parlamentul şi 
Consiliul European adoptă măsurile privind: 
“(a) instituirea unor norme si proceduri care să asigure recunoasterea, în întreaga Uniune, a tuturor 
categoriilor de hotărâri judecătoreşti si decizii judiciare; 
(b) prevenirea si soluţionarea conflictelor de competenţă între statele membre; 
(c) sprijinirea formării profesionale a magistraţilor şi a personalului din justiţie; 
(d) facilitarea cooperării dintre autorităţile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de 
urmărire penală şi executare a deciziilor.” 
 Eurojust, agenţia UE creată în scopul îmbunătăţirii şi coordonării acţiunilor între instituţiile 
judiciare din statele membre, este pusă sub controlul comun al Consiliului şi al Parlamentului European, 
aceste două instituţii determinând structura, funcţionarea şi domeniul de acţiune al agenţiei. Articolul 69 
D din Tratatul de la Lisabona menţionează atribuţiile agenţiei, care urmeazã a fi stabilite prin hotărârea 
comună a Parlamentului şi Consiliului: 
„(a) începerea de cercetări penale, precum si propunerea de începere a urmăririi penale efectuate de 
autorităţile naţionale competente, în special cele referitoare la infracţiuni care aduc atingere intereselor 
financiare ale Uniunii; 
(b) coordonarea cercetărilor si a urmăririlor penale prevăzute la litera (a); 
(c) consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluţionarea conflictelor de competenţă şi prin strânsa 
cooperare cu Reţeaua Judiciară Europeană.” 
 O noutate în domeniul cooperãrii judiciare între statele membre ar fi crearea unei noi instituţii 
pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, şi anume Parchetul 
European. Conform articolului 69 E din tratat, crearea acestuia este hotărâtă de către Consilul European 
în unanimitate, dupã aprobarea Parlamentului European, instituţia având competenţa „de a cerceta, urmări 
şi de a trimite în judecată, după caz în colaborare cu Europol, a autorilor şi coautorilor de infracţiuni care 
aduc atingere intereselor financiare ale UE.” Articolul menţionează că Parchetul exercită în faţa 
instanţelor competente ale statelor membre acţiunea publică în legătură cu aceste infracţiuni. 
Regulamentele privind statutul, condiţiile de exercitare a atribuţiilor acestuia, procedura de aplicare a 
activităţilor şi normele care reglementează admisibilitatea probelor şi a controlul jurisdicţional al actelor 
de procedură, sunt hotărâte de către Consiliul European, după aprobarea în prealabil a Parlamentului.  

Concluzii. 
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a modificat modul de luare a deciziilor în UE, iar în 

scurta perioadă care s-a scurs de când funcţionează, Parlamentul European şi-a utilizat pe deplin noile 
puteri cu care a fost investit. Spre exemplu, aşa cum am arătat mai sus, a reuşit să blocheze adoptarea unui 
acord în domeniul combaterii terorismului cu SUA, deoarece leza drepturile şi libertăţile cetăţenilor 
europeni.  

Domeniul justiţie şi afaceri interne a fost integrat în tratatul privind Uniunea Europeană, iar Uniunea 
în ansamblul ei formează „un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”.1 Controlul exercitat de Parlamentul 
European şi de parlamentele naţionale asupra activităţilor Eurojust şi Europol conduc la o mai bună 
analiză a activităţii acestor instituţii, iar rolul de colegislator alături de Consiliul European la o reformare 
democratică a acestor instituţii. Cu alte cuvinte, ceea ce cerea Comisia LIBE, prin diferitele rapoarte 
adoptate cu referire la cele două instituţii (adică un control mai mare asupra activităţii lor din partea 
Parlamentului), s-a împlinit prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.  

                                                
1 Articolul 61 punctul 1 din Tratatul de la Lisabona, op. cit.,(nota 468), vezi Anexa 1.  
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Adoptarea Parchetului European, printr-o decizie comună a Parlamentului şi Consiliului European, 
prevăzută de Tratat, va îmbunătăţi cu siguranţă cooperarea autorităţilor judiciare din statele membre şi va 
contribui la reducerea fenomenului infracţional european.  
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