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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) {COM(2013) 535 final}. 

Comisia ia notă cu satisfacţie de faptul că, în ansamblu, propunerea sa este susţinută de 
Camera Deputaţilor. Comisia a analizat cu atenţie observaţiile Camerei Deputaţilor şi va 
ţine seama în continuare de acestea în cadrul negocierilor interinstituţionale aflate în 
desfăşurare. 

în ceea ce priveşte a şasea rundă de evaluări reciproce, Comisia este de acord cu opinia 
Camerei Deputaţilor conform căreia rezultatul acestei runde ar trebui să fie luat în 
considerare în cadrul negocierilor aflate în desfăşurare. 

în ceea ce priveşte relaţiile dintre Eurojust şi viitorul Parchet European, între cele două 
organizaţii ar urma să existe puternice legături operaţionale, administrative şi de gestionare. 
Astfel de legături nu ar reduce eficacitatea Eurojust, ci mai degrabă ar asigura faptul că 
Eurojust poate să furnizeze asistenţă Parchetului European, în cazul în care acest lucru este 
în conformitate cu mandatul ambelor organizaţii. Nu ar trebui să existe cazuri de 
suprapunere a atribuţiilor, deoarece propunerea prevede că Eurojust nu ar avea competenţa 
de a se ocupa de un caz instrumentat de Parchetul European. în dosarele mixte, Eurojust şi 
Parchetul European ar putea, într-adevăr, să conlucreze, iar Eurojust ar putea să furnizeze 
asistenţă, inclusiv în rezolvarea conflictului de competenţă. 

Camera Deputaţilor a identificat în mod corect faptul că, în temeiul propunerilor Comisiei, 
Eurojust nu ar avea competenţa de a efectua cercetări penale sau de a începe urmăriri 
penale — aceste competenţe au fost propuse numai pentru Parchetul European. Prin urmare, 
statele membre sunt încurajate să participe la constituirea Parchetului European. 

Comisia a propus ca în cazurile în care Parchetul European exercită o competenţă exclusivă, 
autorităţile statelor membre să nu aibă nido competenţă şi, prin urmare, nido Eurojust să 
nu aibă competenţa de a le Jurniza asistenţă. Cu toate acestea, în conformitate cu propunerea 
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de regulament privind instituirea Parchetului European (articolul 13 — Competenţa 
accesorie), infracţiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE ar putea fi 
cercetate şi urmărite penal de autorităţile statelor membre. în astfel de cazuri, Eurojust ar 
putea să acorde sprijin autorităţilor respective, acesta fiind motivul pentru care infracţiunile 
care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii au fost incluse pe lista infracpunilor 
care s-ar încadra în sfera de competenţă a Eurojust. 

Acelaşi raţionament s-ar aplica şi în cazul în care Consiliul ar decide constituirea 
Parchetului European printr-o cooperare consolidată. Conform acestui scenariu, Eurojust ar 
continua să aibă competenţă în cazul infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare 
ale Uniunii în ceea ce priveşte statele membre care nu participă la cooperarea consolidată. 
Cu toate acestea, astfel cum a evidenţiat Camera Deputaţilor, în cazurile respective Eurojust 
nu ar avea competenţa de a efectua cercetări penale sau de a începe urmăriri penale. 

Unul dintre obiectivele propunerii Comisiei este acela de a modifica structura de guvernanţă 
a Eurojust şi de a reduce sarcina administrativă suportată de membrii naţionali. Din acest 
motiv, Comisia a propus organizarea Colegiului în două formaţiuni, una pentru activitatea 
operaţională şi una pentru activitatea de gestionare. De asemenea, în formaţiunea pentru 
activitatea de gestionare, Colegiul ar fi asistat de un comitet executiv care ar prelua sarcinile 
sale administrative curente. Comisia preconizează că această nouă structură ar permite ca 
cea mai mare parte a sarcinii administrative să revină Comitetului executiv, membrii 
naţionali fiind astfel degrevaţi în mod semnificativ. 

în ceea ce priveşte relaţiile dintre Eurojust şi reţelele judiciare europene, Comisia ar dori să 
sublinieze faptul că dispoziţiile care reglementează aceste relaţii nu diferă de cele prevăzute 
în prezent în Decizia privind Eurojust. Comisia este de acord cu opinia Camerei Deputaţilor 
conform căreia aceste relaţii ar trebui să fie clare şi precise, inclusiv în ceea ce priveşte 
autonomia secretariatelor. 

Comisia este de acord cu opinia Camerei Deputaţilor conform căreia viitorul regulament ar 
trebui să reprezinte o veritabilă reformă a Eurojust. Obiectivul Comisiei este ca noul 
regulament să sporească eficacitatea Eurojust şi capacitatea operaţională a acestuia în ceea 
ce priveşte combaterea infracţiunilor grave transfrontaliere. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului nostru politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

Vicepreşedinte 


