
RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 6.2.2023  

COM(2023) 56 final 

2023/0023 (NLE) 

 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară, instituit prin Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea unui 

formular-tip pentru cererile de asistență reciprocă prevăzut la articolul 635 alineatul (1) 

din acordul respectiv 

 



RO 1  RO 

EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului specializat privind cooperarea în materie de 

asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară în legătură cu articolul 635 alineatul (1) din 

Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de 

altă parte (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”). 

În temeiul articolului 633, Acordul comercial și de cooperare completează dispozițiile 

Convenției europene cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală, încheiată la 

Strasbourg la 20 aprilie 1959 („Convenția europeană cu privire la asistența judiciară 

reciprocă”), ale Protocolului adițional la Convenția europeană cu privire la asistența judiciară 

reciprocă, încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978, și ale celui de al doilea protocol adițional 

la Convenția europeană cu privire la asistența judiciară reciprocă, încheiat la Strasbourg la 8 

noiembrie 2001, și facilitează aplicarea acestora între statele membre, pe de o parte, și Regatul 

Unit, pe de altă parte. 

Acordul comercial și de cooperare nu prevede niciun formular pentru cererile de asistență 

reciprocă în materie penală, ci mandatează, la articolul 635 alineatul (1), Comitetul specializat 

privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară să 

stabilească un astfel de formular-tip. În cazul în care Comitetul specializat privind cooperarea 

în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară adoptă o decizie în 

conformitate cu dispoziția respectivă, cererile de asistență reciprocă trebuie formulate 

utilizând formularul-tip. 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 

Acordul comercial și de cooperare stabilește baza pentru o relație amplă între Uniunea 

Europeană și Regatul Unit, într-un spațiu al prosperității și bunei vecinătăți caracterizat de 

relații strânse și pașnice bazate pe cooperare, care respectă autonomia și suveranitatea fiecărei 

părți. După aplicarea sa cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021, Acordul comercial și de 

cooperare a intrat în vigoare la 1 mai 2021.  

2.2. Comitetul specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării 

legii și cooperarea judiciară 

Acordul comercial și de cooperare instituie o serie de organisme comune, inclusiv Comitetul 

specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea 

judiciară, care este un „organism creat printr-un acord” în sensul articolului 218 alineatul (9) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Comitetul specializat privind 

cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară a fost instituit 

pentru a aborda aspectele reglementate de partea a treia din Acordul comercial și de 

cooperare, intitulată „Cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea 

judiciară în materie penală”.  

În ceea ce privește aspectele legate de domeniul său de competență, Comitetul specializat are 

competența, printre altele, de a monitoriza și revizui punerea în aplicare a părții a treia din 

Acordul comercial și de cooperare, de a asista Consiliul de parteneriat în îndeplinirea 

sarcinilor sale și de a adopta decizii, inclusiv modificări, și recomandări cu privire la toate 
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aspectele în cazul cărora Acordul comercial și de cooperare sau orice acord de completare 

prevede acest lucru.  

2.3. Actul avut în vedere al Comitetului specializat privind cooperarea în materie de 

asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară 

Articolul 635 alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare prevede obligația 

Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară de a stabili un formular-tip pentru cererile de asistență reciprocă prin 

adoptarea unei anexe la Acordul comercial și de cooperare.  

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE LUATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

3.1. Context 

Acordul comercial și de cooperare completează dispozițiile Convenției europene cu privire la 

asistența judiciară reciprocă în materie penală, încheiată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, ale 

Protocolului adițional la Convenția europeană cu privire la asistența judiciară reciprocă, 

încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978, și ale celui de al doilea protocol adițional la 

Convenția europeană cu privire la asistența judiciară reciprocă, încheiat la Strasbourg la 8 

noiembrie 2001, și facilitează aplicarea acestora între statele membre, pe de o parte, și Regatul 

Unit, pe de altă parte. 

3.2. Poziția propusă  

Un formular-tip pe care autoritățile competente îl vor utiliza atunci când solicită asistență 

reciprocă va facilita asistența reciprocă între autoritățile competente din statele membre, pe de 

o parte, și Regatul Unit, pe de altă parte, prin indicarea tuturor informațiilor necesare pe care 

ar trebui să le conțină o cerere. Formularul din anexa la prezenta propunere de decizie a 

Consiliului a fost elaborat în comun de experți ai Uniunii și ai Regatului Unit, ținând seama 

de experiența relevantă în ceea ce privește formularele existente, cum ar fi formularul pentru 

ordinul european de anchetă, și de opiniile practicienilor din statele membre, din cadrul 

organelor, agențiilor și oficiilor Uniunii, precum și din Regatul Unit. 

Având în vedere obligația de a stabili un formular-tip pentru cererile de asistență reciprocă 

prin adoptarea unei anexe la Acordul comercial și de cooperare în temeiul articolului 635 

alineatul (1) din acordul respectiv, trebuie stabilită poziția care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii în cadrul Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a 

respectării legii și cooperarea judiciară.  

4. TEMEI JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

Articolul 218 alineatul (9) din TFUE prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire 

„a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un 

acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția 

actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.” 

Conceptul de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul 

normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. Sunt, de asemenea, incluse 

instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care 
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„au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul 

Uniunii”1. 

4.1.2. Aplicarea la cazul în discuție 

Comitetul specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară este un organism instituit printr-un acord, și anume Acordul comercial și 

de cooperare.  

Articolul 635 alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare prevede obligația 

Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară de a stabili un formular-tip pentru cererile de asistență reciprocă prin 

adoptarea unei anexe la Acordul comercial și de cooperare. Prin urmare, stabilirea acestui 

formular-tip într-o nouă anexă la Acordul comercial și de cooperare nu completează și nu 

modifică cadrul instituțional al Acordului comercial și de cooperare. Odată ce acesta va fi 

adoptat, cererile de asistență reciprocă vor trebui formulate utilizând formularul-tip. Prin 

urmare, adoptarea unei poziții a Uniunii cu privire la o astfel de decizie intră sub incidența 

articolului 218 alineatul (9) din TFUE.  

Efectele juridice ale adoptării se răsfrâng în întregime asupra Uniunii, în calitate de parte la 

Acordul comercial și de cooperare. Acest lucru implică faptul că, în conformitate cu 

articolul 3 alineatul (2) din TFUE, Uniunea are competență exclusivă în această privință. 

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse este articolul 218 alineatul (9) din 

TFUE. 

4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la 

care se adoptă o poziție în numele Uniunii. Dacă actul avut în vedere urmărește două 

obiective sau include două elemente și dacă unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi 

identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai 

degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de 

obiectivul sau de elementul principal sau predominant. 

În ceea ce privește un act avut în vedere care urmărește simultan mai multe obiective sau care 

include mai multe elemente care sunt legate între ele în mod inextricabil, fără ca vreunul să fie 

accesoriu în raport cu un altul, temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul 

articolului 218 alineatul (9) din TFUE va trebui să includă, în mod excepțional, diferitele 

temeiuri juridice relevante. 

4.2.2. Aplicarea la cazul în discuție 

Adoptarea unui formular-tip pentru cererile de asistență reciprocă menționat la articolul 635 

alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare urmărește obiective și include elemente 

din domeniul cooperării judiciare. Aceasta va facilita cooperarea dintre autoritățile judiciare 

sau echivalente din statele membre, pe de o parte, și din Regatul Unit, pe de altă parte, în ceea 

ce privește procedurile în materie penală. 

Prin urmare, temeiul juridic material al propunerii de decizie este articolul 82 alineatul (1) din 

TFUE. 

                                                 
1 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliul, C-399/12, 

ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.  
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4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 82 alineatul (1) din TFUE, 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 

5. PUBLICAREA ACTULUI AVUT ÎN VEDERE 

Întrucât actul Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării 

legii și cooperarea judiciară va completa Acordul comercial și de cooperare cu o anexă, este 

oportun ca acesta să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea sa. 
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Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară, instituit prin Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea unui 

formular-tip pentru cererile de asistență reciprocă prevăzut la articolul 635 alineatul (1) 

din acordul respectiv 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 

alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, 

în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de 

informații clasificate și protecția acestora2, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Partea a treia titlul VIII din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (denumit în continuare 

„Acordul comercial și de cooperare”)3 completează dispozițiile Convenției europene 

cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală, încheiată la Strasbourg la 

20 aprilie 1959, ale Protocolului adițional la Convenția europeană cu privire la 

asistența judiciară reciprocă, încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978, și ale celui de al 

doilea protocol adițional la Convenția europeană cu privire la asistența judiciară 

reciprocă, încheiat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001, și facilitează aplicarea acestora 

între statele membre, pe de o parte, și Regatul Unit, pe de altă parte.  

(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie de stabilire a pozițiilor care 

urmează să fie adoptate, în numele Uniunii, în cadrul unui organism instituit în temeiul 

unui acord, atunci când organismul în cauză trebuie să adopte acte cu efecte juridice. 

Comitetul specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară este un organism instituit prin Acordul comercial și de cooperare. 

(3) În temeiul articolului 635 alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare, 

Comitetul specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară trebuie să stabilească un formular-tip pentru cererile de asistență 

                                                 
2 JO L 149, 30.4.2021, p. 2. 
3 JO L 149, 30.4.2021, p. 10. 
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reciprocă prin adoptarea unei anexe la acordul respectiv. În cazul în care Comitetul 

specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea 

judiciară a adoptat o astfel de decizie, cererile de asistență reciprocă trebuie formulate 

utilizând formularul-tip, în conformitate cu articolul 635 alineatul (2) din Acordul 

comercial și de cooperare. 

(4) Comitetul specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și 

cooperarea judiciară trebuie să stabilească formularul-tip pentru cererile de asistență 

reciprocă în temeiul Acordului comercial și de cooperare prin adoptarea unei anexe la 

acordul respectiv. 

(5) Formularul-tip pentru cererile de asistență reciprocă va facilita asistența reciprocă între 

autoritățile competente din statele membre, pe de o parte, și din Regatul Unit, pe de 

altă parte, prin indicarea tuturor informațiilor necesare pe care ar trebui să le conțină o 

cerere.  

(6) Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii 

în cadrul Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a 

respectării legii și cooperarea judiciară. 

(7) Acordul comercial și de cooperare este obligatoriu pentru toate statele membre în 

temeiul Deciziei (UE) 2021/689, al cărei temei juridic material este articolul 217 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

(8) Danemarca și Irlanda trebuie să respecte dispozițiile părții a treia din Acordul 

comercial și de cooperare în temeiul Deciziei (UE) 2021/689 și, prin urmare, participă 

la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Acordul comercial și de 

cooperare, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului specializat 

privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară instituit 

prin articolul 8 alineatul (1) litera (r) din Acordul comercial și de cooperare se bazează pe 

proiectul de decizie a Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a 

respectării legii și cooperarea judiciară, atașat la prezenta decizie.  

Articolul 2  

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 
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