COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 20.3.2019
COM(2019) 145 final
ANNEX

ANEXĂ
la
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL
EUROPEAN ȘI CONSILIU

Cel de al optsprezecelea raport privind progresele înregistrate către o uniune a
securității efectivă și autentică
Lista inițiativelor legislative

{SWD(2019) 140 final}

RO

RO

ANEXĂ

PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRIORITĂȚILE LEGISLATIVE
Prezentată și aprobată
Aprobare rapidă posibilă urmând procedurile normale
Aprobare posibilă în condițiile unui angajament politic ferm al tuturor instituțiilor UE

I) Inițiative incluse în discursul din 2018 privind starea Uniunii1
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Politica

Descriere

Prevenirea diseminării conținutului
online cu caracter terorist2

Propusă în septembrie 2018;
Consiliul și-a adoptat
mandatul la 6 decembrie
2018; Parlamentul European
trebuie să își adopte mandatul
de negociere și să înceapă
discuțiile sub formă de trilog.

Extinderea competențelor
Parchetului European pentru a
include infracțiunile de terorism
transfrontaliere3

Propusă în septembrie 2018.

Modificarea punctuală a
Regulamentului privind finanțarea
partidelor în ceea ce privește o
procedură de verificare legată de
încălcări ale normelor de protecție
a datelor cu caracter personal în
contextul alegerilor pentru
Parlamentul European4

Propusă în septembrie 2018;
colegiuitorii au ajuns la un
acord cu privire la aceasta;
adoptare oficială în martie
2019.

Consolidarea capacităților Agenției
Europene pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă5

Propusă în septembrie 2018;
Parlamentul European și
Consiliul și-au adoptat
mandatele de negociere și
au început negocierile
interinstituționale.

Centrul de competențe european
industrial, tehnologic și de
cercetare în materie de securitate
cibernetică6

Propusă în septembrie 2018;
Parlamentul European și
Consiliul și-au adoptat
mandatele de negociere și au
început negocierile
interinstituționale.
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_ro_0.pdf. A se vedea, de asemenea, scrisoarea de
intenție a președintelui Juncker: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_ro.pdf.
COM(2018) 640 final (12.9.2018).
COM(2018) 641 final (12.9.2018).
COM(2018) 636 final (12.9.2018).
COM(2018) 631 final (12.9.2018).
COM(2018) 630 final (12.9.2018).

1

II) Priorități aprobate în declarația comună7

Politica

7
8
9
10

11
12
13
14
15

Descriere

Sistemul european de informații și
de autorizare privind călătoriile8

Propusă în noiembrie 2016;
colegiuitorii au ajuns la un
acord cu privire la aceasta;
adoptare oficială în
septembrie 2018.

Agenția Europeană pentru
Gestionarea Operațională a
Sistemelor Informatice la Scară
Largă în Spațiul de Libertate,
Securitate și Justiție9

Propusă în iunie 2017;
colegiuitorii au ajuns la un
acord cu privire la aceasta;
adoptare oficială în
noiembrie 2018.

Consolidarea Sistemului de
Informații Schengen10

Propusă în decembrie 2016;
colegiuitorii au ajuns la un
acord cu privire la aceasta;
adoptare oficială în toamna
anului 2018.

Combaterea spălării banilor și a
finanțării terorismului11

Propusă în iulie 2016;
adoptare oficială în mai
2018.

Sistemul de intrare/ieșire12

Propusă în aprilie 2016;
adoptare oficială în
noiembrie 2017.

Controlul achiziționării și deținerii
de arme13

Propusă în noiembrie 2015;
adoptare oficială în mai 2017.

Directiva privind terorismul14

Propusă în decembrie 2015;
adoptare oficială în martie
2017.

Legea privind securitatea
cibernetică15

Propusă în septembrie 2017;
colegiuitorii au ajuns la un
acord cu privire la aceasta;
adoptare oficială în aprilie
2019.
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-eu-legislative-priorities-2018-19_en.pdf.
Regulamentul (UE) 2018/1240 (12.9.2018) și Regulamentul (UE) 2018/1241 (12.9.2018).
Regulamentul (UE) 2018/1726 (14.11.2018).
Regulamentul (UE) 2018/1860 (28.11.2018), Regulamentul (UE) 2018/1861 (28.11.2018) și Regulamentul (UE) 2018/1862
(28.11.2018).
Directiva (UE) 2018/843 (30.5.2018).
Regulamentul (UE) 2017/2226 (30.11.2017).
Directiva (UE) 2017/853 (17.5.2017).
Directiva (UE) 2017/541 (15.3.2017).
COM(2017) 477 final (13.9.2017).
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Politica
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Descriere

Sistemul european de informații cu
privire la cazierele judiciare16

Propusă în ianuarie 2016 și
completată în iunie 2017;
adoptare oficială în martie
2019.

Interoperabilitatea dintre sistemele
de informații ale UE pentru
asigurarea securității și a
gestionării frontierelor și a
migrației17

Propusă în decembrie 2017
și modificată în iunie 2018;
adoptare oficială în aprilie
2019.

Accesul transfrontalier al
autorităților de aplicare a legii la
probele electronice18

Propusă în aprilie 2018;
Consiliul și-a adoptat
mandatul de negociere;
Parlamentul European
trebuie să își adopte
mandatul de negociere și să
înceapă discuțiile sub formă
de trilog.

Accesul transfrontalier al
autorităților de aplicare a legii la
datele financiare și utilizarea
acestor date de către autoritățile
respective19

Propusă în aprilie 2018;
adoptare oficială în aprilie
2019.

Consolidarea Eurodac20

Propusă în mai 2016;
Parlamentul European și
Consiliul trebuie să
finalizeze negocierile
avansate.
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COM(2016) 7 final (19.1.2016) și COM(2017) 344 final (29.6.2017).
COM(2017) 793 final (12.12.2017), COM(2017) 794 final (12.12.2017), COM(2018) 478 final (13.6.2018) și COM(2018) 480
final (13.6.2018).
COM(2018) 225 final (17.4.2018) și COM(2018) 226 final (17.4.2018).
COM(2018) 213 final (17.4.2018).
COM(2016) 272 final (4.5.2016).
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III) Alte inițiative legislative aflate în dezbatere în cadrul uniunii securității

Politica

21
22
23
24

Descriere

Combaterea fraudelor și a
falsificării mijloacelor de plată,
altele decât numerarul21

Propusă în septembrie 2017;
adoptare oficială în aprilie
2019.

Restricții privind comercializarea și
utilizarea precursorilor de
explozivi22

Propusă în aprilie 2018;
adoptare oficială în aprilie
2019.

Consolidarea elementelor de
securitate ale cărților naționale de
identitate și ale documentelor de
ședere23

Propusă în aprilie 2018;
Parlamentul European și
Consiliul au ajuns la un
acord provizoriu în februarie
2019, fapt ce urmează a fi
confirmat în sesiunea
plenară a PE din aprilie
2019; urmează să fie
adoptată oficial.

Consolidarea Sistemului de
informații privind vizele24

Propusă în mai 2018;
Consiliul și-a adoptat
mandatul la 19 decembrie
2018; Parlamentul European
a votat raportul la 13 martie
2019, încheind astfel prima
lectură. Discuțiile sub formă
de trilog între colegiuitori
urmează să fie lansate în
cadrul următoarei legislaturi
a Parlamentului European.

COM(2017) 489 final (13.9.2017).
COM(2018) 209 final (17.4.2018).
COM(2018) 212 final (17.4.2018).
COM(2018) 302 final (16.5.2018).
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