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1. Data adoptării: 12.09.2018; responsabil: Věra JOUROVÁ („DG Just” – Justiție, consumatori 

și egalitate de gen) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliul 

European – O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului 

European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere 

3. Date de identificare: COM(2018)641 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Temei juridic (pentru proiectul de decizie anexat comunicării): art. 17 alin. (1) TUE și art. 86 

alin. (4) TFUE 

6. Procedură: specială (procedură simplificată de modificare a tratatului) – Consiliul European
1
 

hotărăște cu unanimitate, după aprobarea Parlamentului European și după consultarea Comisiei 

Europene 

7. Alte informații: comunicarea este însoțită de o anexă ce include un Proiect de decizie a 

Consiliului European de modificare a articolului 86 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene în ceea ce privește competențele Parchetului European (EPPO) 

 

1. Context și obiectiv 

► Comunicarea introduce și explică proiectul de decizie prin care Consiliul European ar urma 

să modifice Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) – mai precis art. 86 TFUE 

– în sensul extinderii competenței materiale a Parchetului European pentru a include 

infracțiunile de terorism cu caracter transfrontalier (alături de infracțiunile ce aduc atingere 

intereselor financiare ale UE). 

► Parchetul European
2
 a fost instituit ca „organ al Uniunii” prin Regulamentul 2017/1939 al 

Consiliului din 12 octombrie 2017, potrivit unei forme de cooperare consolidată la care participă 

22 de state membre
3
.
4
 

Potrivit Regulamentului 2017/1939, Parchetul European are competența să investigheze, să 

urmărească penal și să trimită în judecată pe autorii infracțiunilor (și pe complicii lor) care aduc 

atingere intereselor financiare ale Uniunii, în sensul Directivei 2017/1371 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. 

► Se intenționează ca Parchetul European să devină funcțional până la sfârșitul anului 2020
5
. 

                                                            
1 Iar nu Consiliul UE. 
2 Denumit și prin acronimul „EPPO” (European Public Prosecutor’s Office). 
3 Cele mai recente state care și-au exprimat această intenție sunt Țările de Jos, respectiv Malta. 
4 Nu participă următoarele state membre: Danemarca, Irlanda, Regatul Unit, Polonia, Suedia, Ungaria. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_641_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008M017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E086
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_641_RO_ACTE2_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E086
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_ro.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2018/03/08-09/
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Pe de altă parte, extinderea competențelor Parchetului European pentru a include și infracțiunile 

de terorism cu caracter transfrontalier, precum preconizează comunicarea de față, ar urma să 

aibă ca termen anul 2025
6
. 

► Din punct de vedere procedural, trebuie menționate următoarele: 

- unanimitatea în Consiliul European va presupune participarea tuturor statelor membre ale 

UE, și nu doar a acelor state membre ce au decis anterior participarea la Parchetul 

European; 

- Comisia Europeană a considerat că, deși textul art. 86 TFUE nu prevede dreptul său de 

inițiativă, acest lucru nu o împiedică să prezinte inițiativa de față; 

- ulterior deciziei Consiliului European de modificare a art. 86 TFUE, va fi necesară 

prezentarea unei propuneri de regulament de Comisia Europeană, care va modifica 

Regulamentul 2017/1939. 

 

2. Argumente avansate de Comisia Europeană pentru extinderea competenței Parchetului 

European 

► Comunicarea enunță următoarele lacune în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism transfrontaliere:  

- fragmentarea investigațiilor infracțiunilor de terorism; 

- insuficiența schimbului în timp util de informații cu privire la cazurile de terorism între 

autoritățile naționale și agențiile UE; 

- obstacole privind colectarea, schimbul și utilizarea unor tipuri de probe sensibile; 

- decalaj între etapa de investigare și cea de urmărire penală; 

- ineficiența investigațiilor și urmăririlor penale paralele. 

Argumentele favorabile extinderii competenței materiale a Parchetului European expuse în 

comunicare sunt: 

- un răspuns european cuprinzător prin investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism transfrontaliere; 

- un schimb de informații în timp util și satisfăcător cu privire la infracțiunile de terorism; 

- conexarea investigațiilor și a urmăririi penale; 

- eficiența și coerența investigațiilor și a urmăririlor penale. 

 

3. Raporturi între Regulamentul 2017/1939 privind Parchetul European și alte instrumente 

legislative ale Uniunii Europene 

► Comunicarea face trimitere la Directiva 2017/541 privind combaterea terorismului – care 

conține norme în legătură cu viitoarea competență materială a Parchetului European.  

                                                                                                                                                                                                
5 Cf. și nota Comisiei Europene - „Întrebări și răspunsuri cu privire la Parchetul European”, Bruxelles, 7 august 

2018. 
6 Precum arată un răspuns al Comisiei Europene la o întrebare scrisă adresată de un membru al Parlamentului 

European. 

Etapele ce trebuie întreprinse includ: numirea directorului administrativ interimar; instituirea Grupului de experți 

pentru EPPO; adoptarea actului delegat care enumeră categoriile de date operaționale cu caracter personal și 

categoriile de persoane vizate; selecția și numirea procurorului-șef european; anunțul de post vacant pentru 

procurorul-șef european; selecția procurorilor europeni; sistemul de gestionare a cazurilor; bugetul. Pentru această 

enumerare a se vedea: doc. nr. 6467/18 din 23 februarie 2018 (Parchetul European - Punere în aplicare). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32017L0541
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4767_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006799-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006799_EN.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6467-2018-INIT/ro/pdf
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Notă: Trebuie avut în vedere că Directiva 2017/541 operează o armonizare minimă (art. 1), cu 

consecința că, atunci când o transpun
7
, statele membre pot institui dispoziții mai stricte (de 

natură să creeze, la rândul lor, disparități de ordin normativ). În consecință, simultan cu viitoarea 

propunere de modificare a Regulamentului 2017/1939, Comisia Europeană ar trebui eventual să 

realizeze o evaluare a acelei directive. 

► Pe de altă parte, în lucrări ale Consiliului UE ori în poziții exprimate de Parlamentul 

European se ridică frecvent chestiunea departajării competențelor între Parchetul European și 

Eurojust, OLAF
8
 și Europol

9
, potrivit principiilor caracterului complementar și al evitării 

dublării investigațiilor. 

În privința Eurojust, la începutul lunii octombrie, a fost adoptat Regulamentul Parlamentului 

European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 

Justiție Penală (Eurojust)
10

. Misiunea acestei agenții urmează a fi sprijinirea și consolidarea 

coordonării și cooperării dintre autoritățile naționale de cercetare și urmărire penală în legătură 

cu formele grave de criminalitate (transfrontalieră) care sunt de competența sa, printre care – 

potrivit anexei I – și terorismul. Eurojust urmează să își îndeplinească sarcinile la cererea 

autorităților competente din statele membre, din proprie inițiativă sau la cererea Parchetului 

European, în limitele competenței celui din urmă (art. 2 alin. (3)). Pe de altă parte, de la data la 

care Parchetul European va începe să acționeze, Eurojust ar urma să se desisteze, cu excepția 

cazurilor în care sunt implicate și statele membre care nu participă la Parchetul European, la 

cererea respectivelor state sau a Parchetului European (art. 3 alin. (1)). Art. 50 din același 

regulament stabilește formele de cooperare între Eurojust și Parchetul European.  

Referitor la raporturile dintre Europol și Parchetul European, se apreciază că, întrucât mandatul 

Europol este mai general, de facilitare a schimbului de informații și de coordonare a 

investigațiilor naționale, fără a putea să desfășoare urmăriri, rolul acestei agenții nu se va 

suprapune sau nu va intra în conflict cu competența de urmărire penală de care va dispune 

Parchetul European
11

. 

 

4. Poziții și lucrări ale instituțiilor Uniunii Europene și ale statelor membre  

4.1. Parlamentul European 

► Până în prezent, Parlamentul European nu s-a pronunțat în legătură cu posibilitatea extinderii 

competențelor Parchetului European
12

.  

► Pe de altă parte, printr-o decizie din luna iulie 2017, Parlamentul European a înființat (la 

începutul lunii septembrie 2017) o comisie specială privind terorismul (TERR), cu durata 

mandatului de 12 luni. Atribuțiile sale includ și analizarea deficiențelor sistemelor judiciare și 

cooperării judiciare la nivelul UE, precum și ale cooperării cu privire la anchetele 

transfrontaliere, în special prin intermediul Eurojust, Rețeaua Judiciară Europeană, echipele 

comune de anchetă și mandatul european de arestare (MEA), precum și ordinul european de 

                                                            
7 Termenul de transpunere a fost stabilit la 8 septembrie 2018 (art. 28). 
8 În privința Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), a fost inițiată o propunere de regulament de 

modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de 

Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF, 

23.5.2018, COM(2018)338; cf. și SWD(2018)251, ce însoțește propunerea de regulament. 
9 Cf., de exemplu, doc. nr. 6099/18 din 13 februarie 2018 (European Public Prosecutor's Office – Cooperation with 

partner agencies and offices, in particular OLAF – EPPO and Eurojust EPPO); Rezoluția Parlamentului European 

din 5 octombrie 2016 referitoare la Parchetul European și Eurojust (P8_TA(2016)0376). 
10 A se vedea și rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie a.c. 
11 Potential Cooperation between the European Public Prosecutor’s Office and Europol, material elaborat de 

Europol. 
12 Cf. nota Parlamentului European – The European Council and the 2017 State of the Union proposals, octombrie 

2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=ro
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-37-2018-INIT/ro/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_338_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_251_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6099-2018-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0376+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0379+0+DOC+XML+V0//RO
https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/_potential_cooperation_between_the/f=/vjldbwqw9g80.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610993/EPRS_BRI(2017)610993_EN.pdf
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anchetă. Comisia ar urma să identifice limitările tehnologice, structurale și juridice ale 

capacităților de anchetă și de urmărire penală. 

Raportul comisiei speciale ar urma să fie prezentat plenului Parlamentului European în luna 

decembrie 2018
13

. 

► Un studiu elaborat în cadrul serviciului de cercetare al Parlamentului European – „The Cost of 

Non-Europe in the fight against terrorism”, finalizat în luna mai 2018, p. 51-52, enunță 

posibilitatea adoptării unor măsuri în vederea unui schimb de informații sistematic sau chiar 

obligatoriu între autoritățile de ordine publică și serviciile de informații, dar și a conferirii unor 

atribuții și instrumente de cercetare și urmărire penală Europol și Eurojust, prin utilizarea art. 73 

TFUE; ca alternativă, se avansează extinderea atribuțiilor Parchetului European, potrivit art. 86 

alin. (4) TFUE, evoluții ce ar impune și armonizarea suplimentară a definițiilor infracțiunilor, 

drepturilor procedurale și garanțiilor privind protecția datelor cu caracter personal, dar și 

consolidarea controlului parlamentar comun.  

4.2. Senatul francez 

► Posibilitatea extinderii competenței Parchetului European pentru a include și infracțiuni 

teroriste transfrontaliere a fost avută în vedere într-un raport al unei comisii de anchetă a 

Senatului francez privind amenințările teroriste
14

, prezentat în luna iulie 2018. 

► Anterior, într-o rezoluție din 2015 privind lupta împotriva terorismului, Senatul francez
15

 a 

susținut necesitatea instituirii rapide a Parchetului European și extinderea „fără întârziere” a 

competențelor sale la criminalitatea gravă cu caracter transfrontalier. 

 

Alte resurse utile în internet 

 Fișa privind Parchetul European din „LEGISLATIVE TRAIN SCHEDULE” 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-

rights/file-european-public-prosecutor-s-office 

 Pagina dedicată Parchetului European pe site-ul Comisiei Europene 

https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-

supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en 

 „eurocrim-database” (Dr. Dominik Brodowski) - https://db.eurocrim.org/db 

 Studiu pentru Parlamentul European – Towards a European Public Prosecutor’s Office 

(EPPO), noiembrie 2016 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571399/IPOL_STU(2016)571399_

EN.pdf 

 Studiu pentru comisia LIBE – EU and Member States’ policies and laws on persons suspected 

of terrorism-related crimes, decembrie 2017, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_STU(2017)596832_

EN.pdf 

 

Constantin Mihai Banu 

18 octombrie 2018 

                                                            
13 Cf. 2018/2044(INI). 
14 Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens des services de l’État pour faire 

face à l’évolution de la menace terroriste après la chute de l’État islamique; cf. și sinteza raportului în cauză. 

15 Résolution européenne relative à la lutte contre le terrorisme et tendant à l’adoption d’un Acte pour la sécurité 

intérieure de l’Union européenne. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E073
https://www.senat.fr/rap/r17-639/r17-6391.pdf
https://www.senat.fr/leg/tas14-088.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-european-public-prosecutor-s-office
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-european-public-prosecutor-s-office
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
https://db.eurocrim.org/db
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571399/IPOL_STU(2016)571399_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571399/IPOL_STU(2016)571399_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_STU(2017)596832_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_STU(2017)596832_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2044(INI)
https://www.senat.fr/rap/r17-639/r17-639-syn.pdf

