
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 10.4.2019  

COM(2019) 195 final 

ANNEX 3 

 

ANEXĂ 

 

la 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL 

EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA 

EUROPEANĂ DE INVESTIȚII 

 

Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din 

Uniune: abordarea coordonată a Uniunii 

 

Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală: abordarea coordonată în cazul 

unei retrageri fără acord a Regatului Unit din Uniune 

 



 

1 

1. INTRODUCERE 

La 29 martie 2017, Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniune. 

Comisia consideră în continuare că o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune pe 

baza acordului de retragere, care a fost acceptat de guvernul Regatului Unit și pe care 

Consiliul European (articolul 50) l-a aprobat la 25 noiembrie 2018, este cel mai bun 

rezultat. Comisia continuă să își concentreze eforturile asupra acestui obiectiv. Cu toate 

acestea, cu două zile înainte de data-limită de 12 aprilie 2019, astfel cum a fost prelungită 

de Consiliul European
1
, probabilitatea unei retrageri dezordonate a Regatului Unit din 

Uniune a crescut în mod semnificativ.  

2. CADRUL DE CONTINGENȚĂ: ALTERNATIVE EXISTENTE 

În cazul unui scenariu fără acord, cadrul juridic al Uniunii privind cooperarea 

polițienească și judiciară va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu data retragerii. 

Aceasta înseamnă că instrumentele juridice ale UE nu vor mai putea fi utilizate pentru a 

sta la baza procedurilor de cooperare sau a mecanismelor de schimb de informații în ceea 

ce privește Regatul Unit. Aceasta implică, în special, faptul că: 

 Regatul Unit va fi deconectat de la toate rețelele, sistemele de informații și bazele de 

date ale UE
2
;  

 procedurile de cooperare judiciară
3
 cu Regatul Unit nu vor mai fi continua într-un 

cadru al UE;  

 Regatul Unit nu va mai putea participa la agențiile UE
4
 și va fi tratat ca o țară terță cu 

care nu este în vigoare niciun acord specific.  

Deși retragerea va presupune o modificare semnificativă a modului în care statele 

membre ale UE-27 cooperează în prezent cu Regatul Unit, acest lucru nu înseamnă că 

cooperarea polițienească și judiciară cu Regatul Unit nu poate continua. Cooperarea 

dintre statele membre ale UE-27 și Regatul Unit în materie polițienească și judiciară va 

trebui să se întemeieze pe cadre juridice și mecanisme de cooperare alternative, pe baza 

dreptului internațional și a legislației naționale. 

Pentru a garanta un nivel ridicat de securitate pentru toți cetățenii, planificarea de 

contingență a UE s-a concentrat, prin urmare, pe identificarea unor mecanisme 

alternative fiabile
5
, pe pregătirea recurgerii la cadre juridice și mecanisme de cooperare 

alternative și pe efectuarea pregătirilor operaționale necesare la nivel național. Deși 

cooperarea dintre statele membre ale UE-27 și Regatul Unit va fi diferită, scopul 

contingenței este de a garanta continuarea cooperării în domeniul asigurării respectării 

                                                 
1
  Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 

22 martie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE, 

JO L 80I, 22.3.2019, p. 1. 

2
  Cum ar fi Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II), sistemul informațional 

Europol (SIE), EURODAC, ECRIS. 

3
  Cum ar fi mandatul european de arestare. 

4
  Cum ar fi Europol, Eurojust și eu-LISA. 

5
  Pentru o privire de ansamblu asupra mecanismelor alternative identificate, a se vedea anexa I. 
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legii și în cel judiciar cu Regatul Unit, ca țară terță, cu respectarea deplină a dreptului 

Uniunii și fără perturbări majore.  

În plus, retragerea Regatului Unit nu va modifica cooperarea polițienească și judiciară 

dintre cele 27 state membre rămase
6
. Uniunea va continua să construiască o uniune a 

securității efectivă și autentică, în care toți membrii cooperează îndeaproape. Uniunea 

dispune de instrumente solide, care le permit autorităților naționale să facă schimb de 

informații, să detecteze persoanele suspectate, să le urmărească și să le pedepsească prin 

intermediul sistemului de justiție penală, să protejeze europenii online și să își gestioneze 

în mod eficace frontierele. De asemenea, statele membre ale UE-27 vor continua să 

coopereze îndeaproape și să facă schimb de informații prin intermediul Europol pentru a 

combate terorismul, criminalitatea informatică și alte forme grave și organizate de 

criminalitate. În plus, viitoarea introducere a tehnologiilor de gestionare a frontierelor, 

cum ar fi sistemul de intrare/ieșire și Sistemul european de informații și de autorizare 

privind călătoriile, va contribui, de asemenea, la asigurarea unui nivel ridicat de 

securitate pe întregul teritoriu al spațiului Schengen. O interoperabilitate sporită a tuturor 

sistemelor va oferi autorităților de aplicare a legii informații mai fiabile și mai complete. 

De asemenea, statele membre ale UE-27 vor beneficia în continuare de pe urma 

numeroaselor acorduri internaționale încheiate de Uniune. 

Acest cadru de cooperare polițienească și judiciară în materie penală va continua să 

garanteze un nivel ridicat de securitate pentru persoanele care trăiesc, muncesc sau 

călătoresc în UE. 

Regatul Unit și statele membre ale UE-27 sunt conștiente de faptul că recurgerea la 

mecanismele de cooperare alternative va necesita adaptări și modificări la nivel 

operațional. Nivelul de adaptare depinde de procedurile, structurile, instrumentele, 

personalul și alte resurse existente la nivel național și, prin urmare, trebuie evaluat de 

fiecare stat membru în parte. Comisia a colaborat cu toate statele membre pentru a 

asigura o acțiune de contingență adecvată, astfel încât să poată fi gata în timp util pentru 

orice scenariu. 

3. PREGĂTIRI ȘI ORIENTĂRI SPECIFICE PENTRU STATELE MEMBRE 

Deconectarea Regatului Unit de la rețelele, sistemele de informații și bazele de date ale 

UE  

Accesul autorităților britanice la rețelele, sistemele de informații și bazele de date ale UE 

va înceta la data retragerii. Pentru sistemele centralizate (inclusiv, dar fără a se limita la, 

Sistemul de informații Schengen/SIRENE, sistemul informațional Europol, Eurodac), 

deconectarea va fi pregătită și realizată de agențiile relevante ale UE, dacă este necesar în 

strânsă cooperare cu statele membre. Comisia se află într-un contact strâns și permanent 

cu agențiile și s-au adoptat toate măsurile de pregătire pentru a se asigura deconectarea în 

ziua retragerii. În ceea ce privește sistemele descentralizate, statele membre au fost 

informate atât cu privire la necesitatea de a lua măsuri, cât și cu privire la măsurile care 

trebuie luate. În consecință, tot traficul prin intermediul conexiunilor TESTA 

                                                 
6
  Țărilor asociate spațiului Schengen, și anume Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, le revin, de 

asemenea, obligații în temeiul anumitor instrumente ale acquis-ului privind cooperarea polițienească și 

judiciară, în măsura în care aceste instrumente fac parte din acquis-ul Schengen. Prin urmare, în sensul 

prezentei note, termenul „state membre ale UE-27” trebuie înțeles ca incluzând și țările asociate 

spațiului Schengen, în ceea ce privește instrumentele care sunt obligatorii pentru acestea. 
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(EuroDomain) în Regatul Unit va fi întrerupt, în mod implicit, începând cu data 

retragerii, în cazul unui Brexit fără acord. Cu excepția cazului în care Consiliul European 

decide, de comun acord cu Regatul Unit, să acorde o nouă prelungire a termenului 

prevăzut la articolul 50 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, această 

măsură va fi pusă în aplicare la 13 aprilie 2019. 

Stocul de date din rețelele, sistemele de informații și bazele de date ale UE  

Stocul de date din sisteme, și anume, fie datele UE stocate în Regatul Unit, fie datele 

primite din partea Regatului Unit înainte de data retragerii, precum și acțiunile care 

trebuie întreprinse au fost discutate cu experții statelor membre, ținând seama de 

particularitățile diferitelor sisteme. 

În general, în ceea ce privește datele Regatului Unit stocate în UE sau în sistemele 

naționale de informații schimbate înainte de data retragerii, nu există nicio obligație 

generală de a șterge aceste date obținute în mod legal din sistemele UE sau naționale, cu 

excepția a două cazuri: (i) în cazul în care Regatul Unit rămâne proprietarul datelor, 

acesta poate solicita eliminarea lor; (ii) în cazul datelor cu caracter personal, pentru care 

va trebui să se stabilească de la caz la caz, în conformitate cu normele aplicabile, cum ar 

fi Regulamentul general privind protecția datelor
7
 și Directiva privind protecția datelor în 

materie de asigurare a respectării legii
8
, în ce măsură este încă permisă prelucrarea. În 

unele cazuri, va exista o obligație de a șterge aceste date, în special semnalările în SIS 

efectuate de Regatul Unit, care devin rapid caduce și, prin urmare, nu pot servi ca bază 

pentru luarea de măsuri coercitive împotriva persoanelor, precum și datele Regatului Unit 

în Eurodac. Acțiunile întreprinse în baza unor semnalări caduce ar putea genera un risc 

grav pentru protecția drepturilor fundamentale (de exemplu, arestarea unei persoane care 

a fost achitată între timp). 

Tranziția de la Sistemul de informații Schengen la Interpol pentru schimbul de informații 

privind asigurarea respectării legii între statele membre ale UE-27 și Regatul Unit 

Sistemul de informații Schengen II (SIS) permite autorităților naționale competente, cum 

ar fi poliția și polițiștii de frontieră, să facă schimb de informații în domeniul gestionării 

frontierelor și al securității în statele membre ale UE și în statele Schengen. Regatul Unit 

va fi deconectat de la Sistemul de informații Schengen (SIS) și de la cooperarea SIRENE 

la data retragerii. Interpol și sistemul său de notificări au fost identificate atât de către 

statele membre ale UE-27, cât și de către Regatul Unit ca fiind alternativa adecvată 

pentru SIS, în vederea continuării schimbului de informații privind asigurarea respectării 

legii între statele membre ale UE-27 și Regatul Unit. Atât statele membre ale UE-27, cât 

și Regatul Unit se pregătesc - separat, însă pe baza acelorași principii - pentru tranziția 

către notificările și semnalările Interpol echivalente în ceea ce privește informațiile care 

                                                 
7
  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

8
  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile 

competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 

executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 

2008/977/JAI a Consiliului, JO L 119, 4.5.2016, p. 89. 
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sunt în prezent partajate prin intermediul SIS
9
. Potrivit ministrului de interne al Regatului 

Unit, utilizarea adecvată a canalelor Interpol va asigura faptul că „Regatul Unit poate 

continua să răspundă la alerte operaționale importante emise de statele membre”
10

. În 

plus, statele membre se pregătesc să treacă de la birourile naționale SIRENE, și anume 

punctele de contact pentru schimbul de informații și coordonarea privind semnalările din 

SIS, la rețeaua globală de comunicații polițienești a Interpol I-24/7 pentru schimburile lor 

cu Regatul Unit.  

Comunicarea polițienească prin intermediul Interpol este bine integrată în toate statele 

membre ale UE-27 și în Regatul Unit. În ultimele luni, în cooperare cu Comisia, statele 

membre ale UE-27 au făcut pregătiri pentru a se asigura că nivelurile lor operaționale 

sunt pregătite să revină la o utilizare sporită a canalelor Interpol, pentru a asigura 

cooperarea polițienească cu Regatul Unit. Statele membre și-au examinat și adaptat 

procedurile operaționale interne, nivelurile de personal, formarea și instrumentele 

informatice în vederea maximizării eficacității și a accesibilității notificărilor Interpol de 

către agenții de aplicare a legii pe teren.  

Cooperarea dintre Regatul Unit și agențiile UE, inclusiv Europol
11

, Eurojust
12

 și eu-

LISA
13

 

În ceea ce privește agențiile, inclusiv Europol, Eurojust și eu-LISA, Regatul Unit nu va 

mai putea participa și va trebui să fie tratat ca o țară terță cu care nu s-a încheiat niciun 

acord de cooperare specific. Pentru Europol și Eurojust, normele referitoare la cooperarea 

cu țările terțe se aplică Regatului Unit, inclusiv în ceea ce privește utilizarea datelor. 

Europol și Regatul Unit pot face schimb de date strategice
14

, același lucru fiind valabil și 

pentru Eurojust. Regatul Unit va putea să facă schimb de date cu caracter personal cu 

Europol în condițiile legislației sale naționale. Europol ar putea utiliza motivele 

prevăzute în regulamentul său de instituire, care permit transferul de date cu caracter 

                                                 
9
  Notificările sunt cereri internaționale de cooperare sau alerte care permit poliției să facă schimb la 

nivel central de informații critice referitoare la infracțiuni cu toate celelalte țări membre ale Interpol. 

Semnalările sunt instrumente mai puțin formale care le permit țărilor membre ale Interpol să solicite în 

mod direct cooperarea din partea tuturor țărilor membre sau a unora dintre acestea. 

10
  Scrisoarea din 15 februarie 2019 a ministrului de interne al Regatului Unit, Rt Hon Sajid Javid MP, 

adresată miniștrilor afacerilor interne și justiției din statele membre ale UE-27.  

11
  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 

de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI 

ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53. 

12
  Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 

privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de 

înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului, JO L 295, 21.11.2018, p. 138. 

13
  Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 

privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară 

Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 

nr. 1077/2011, JO L 295, 21.11.2018, p. 99. 

14
  A se vedea Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 

privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de 

înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 

2009/968/JAI ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53. 
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personal către țări terțe cu care nu există niciun acord de cooperare
15

. Europol și Eurojust 

au adoptat măsuri de pregătire și vor fi în măsură să pună în aplicare procedurile 

corespunzătoare atunci când va fi necesar. 

Soluționarea cauzelor pendinte - cooperarea judiciară în materie penală 

În cazul unui scenariu fără acord, legislația Uniunii va înceta să se aplice în toate cauzele 

din domeniul cooperării judiciare în materie penală  pendinte ce au legătură cu Regatul 

Unit.  

Prin urmare, în cazul unui scenariu fără acord, începând cu data retragerii, statele 

membre ale UE-27 (a) nu vor putea continua procedurile pendinte de cooperare judiciară  

care implică Regatul Unit și (b) nu vor putea să deschidă noi astfel de proceduri de 

cooperare judiciară care implică Regatul Unit în temeiul dreptului Uniunii. 

Continuarea sau nu a procedurilor în aceste cauze pendinte nu intră sub incidența 

legislației Uniunii. Depinde de ordinea juridică internă a fiecărui stat membru al UE-27, 

de legislația sa națională privind cooperarea cu țările terțe sau de acordurile 

internaționale cu caracter obligatoriu.  

În cazul în care este posibilă continuarea în temeiul legislației naționale sau al unei 

convenții internaționale relevante, dreptul Uniunii nu ar împiedica statele membre să 

depună o cerere suplimentară în temeiul legislației naționale/convențiilor internaționale 

relevante înainte de data retragerii. Cu toate acestea, astfel de cereri ar trebui să fie 

condiționate de retragerea fără acord a Regatului Unit și li se va da curs doar începând cu 

data retragerii.  

Pentru astfel de cauze pendinte, au fost identificate și discutate, în cadrul unor seminare 

tehnice specifice, instrumentele alternative internaționale relevante (de exemplu, 

convențiile Consiliului Europei) și măsurile naționale relevante. Statele membre au 

adoptat măsurile de pregătire necesare pentru a atenua orice posibil impact negativ 

asupra securității publice pe care l-ar putea avea o retragere fără acord în legătură cu 

astfel de cauze pendinte.  

De asemenea, statele membre au fost invitate să analizeze, în cadrul planificării lor de 

contingență, dacă unele convenții și protocoale ale Consiliului Europei ar trebui să fie 

ratificate pentru a permite o cooperare mai eficace cu Regatul Unit. Eventualele acorduri 

bilaterale existente între statele membre și Regatul Unit înainte de adoptarea 

instrumentelor UE nu mai sunt valabile.  

Contactele bilaterale dintre autoritățile relevante din statele membre ale UE-27 și Regatul 

Unit, în scopuri strict operaționale, în ceea ce privește cauzele pendinte specifice pot fi 

adecvate pentru a garanta că tranziția de la cooperarea UE la cooperarea pe baza 

legislației naționale sau internaționale în cadrul cooperării polițienești și judiciare în curs 

se desfășoară în cele mai bune condiții în perioada imediat următoare retragerii și nu 

aduce atingere relațiilor viitoare. 

                                                 
15

  În cazuri bine determinate și sub rezerva condițiilor și garanțiilor aplicabile, regulamentul de instituire 

al Europol permite transferurile de date cu caracter personal de la caz la caz către țări terțe cu care nu 

există un acord de cooperare. Regulamentul de instituire permite, de asemenea, o serie de transferuri 

temporare, cu condiția să fie îndeplinite condițiile și garanțiile aplicabile, care includ acordul 

Autorității Europene pentru Protecția Datelor.  
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Drepturile persoanelor suspectate sau acuzate vor fi garantate în temeiul instrumentelor 

relevante ale Consiliului Europei și al Convenției europene a drepturilor omului, la care 

Regatul Unit este parte. În plus, în ceea ce privește victimele criminalității, acestea se vor 

baza pe legislația și practicile naționale din Regatul Unit pentru protecția drepturilor lor. 

Regatul Unit oferă deja un set de drepturi ale victimelor – care încorporează normele UE. 

4. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Autoritățile publice și părțile interesate pot găsi informații suplimentare privind impactul 

unei retrageri dezordonate a Regatului Unit asupra cooperării polițienești și judiciare în 

materie penală pe următorul site web al Comisiei: 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro
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ANEXĂ: Instrumente alternative identificate de Comisie
16

 

Instrumentul UE Alternativă 

Sistemul de informații Schengen (SIS)
17

 

Canalul „Solicitare de informații suplimentare 

la intrarea pe teritoriul național” (birourile 

SIRENE) 

Bazele de date (documente, vehicule) și 

notificările (persoane) Interpol 

Canalul Interpol, canalele bilaterale existente 

Europol
18

 Interpol, canale bilaterale, posibilități de 

schimb de date printr-o derogare întemeiată pe 

articolul 25 din Regulamentul (UE) 2016/794 

privind Europol 

Prüm
19

  Regatul Unit nu este conectat  

Inițiativa suedeză
20

 (cadru general pentru 

schimbul de informații între statele membre 

privind asigurarea respectării legii) 

Interpol, canale bilaterale existente 

Al doilea Protocol adițional la Convenția 

europeană de asistență judiciară în materie 

penală din 2001 (ETS 182) 

Convenția de la Palermo a ONU (împotriva 

criminalității transnaționale organizate) 

asigură un nivel minim de apropiere 

                                                 
16

  Toate alternativele identificate trebuie utilizate cu respectarea deplină a normelor UE aplicabile în 

materie de protecție a datelor.   

17
  Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 

privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație 

(SIS II), JO L 381, 28.12.2006, p. 4; Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua 

generație (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de 

înmatriculare a vehiculelor, JO L 381, 28.12.2006, p. 1; Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 

12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a 

doua generație (SIS II), JO L 205, 7.8.2007, p. 63. 

18
  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 

de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI 

ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53. 

19
  Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, 

în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, JO L 210, 6.8.2008, 

p. 1–11; Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a 

Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul 

combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, JO L 210, 6.8.2008, p. 12. 

20
  Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de 

informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii 

Europene, JO L 386, 29.12.2006, p. 89. 
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FIU.Net (Unități de informații financiare) Grupul de Acțiune Financiară Internațională 

(la nivel internațional), Convenția de la 

Varșovia a Consiliului Europei, serviciul web 

securizat al Grupului Egmont (Egmont Secure 

Web)  

oficiile de recuperare a creanțelor
21

 Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a 

Bunurilor (CARIN), canale bilaterale 

Sistemul European de Arhivare a Imaginilor 

(FADO)
22

 

Baza de date a Interpolului cu documente 

furate și pierdute  

Cooperarea în materie de prevenire a tulburării 

ordinii publice la meciurile de fotbal
23

 

Convenția Consiliului Europei din 2016 

privind o abordare integrată în materie de 

siguranță, securitate și servicii la meciurile de 

fotbal și la alte evenimente sportive 

(CETS 218)
24

 

Echipele comune de anchetă (JIT)
25

 - 

Asistență reciprocă în materie penală între 

statele membre ale Uniunii Europene
26

 

Al doilea Protocol adițional la Convenția 

europeană de asistență judiciară în materie 

penală din 2001 (ETS 182) 

Acțiunea comună privind criminalitatea 

organizată
27

 

Convenția Națiunilor Unite împotriva 

criminalității transnaționale organizate  

                                                 
21

  Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de 

recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite 

din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, JO L 332, 18.12.2007, 

p. 103. 

22
  Acțiunea comună 98/700/JAI din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a 

Imaginilor (FADO), JO L 333, 9.12.1998, p. 4. 

23
  Decizia 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranța la meciurile de fotbal de 

anvergură internațională, JO L 121, 8.5.2002, p. 1. 

24
  AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, RO, SK, SI, ES și SE 

nu au ratificat-o. Regatul Unit nu a ratificat-o. 

25
  Rezoluția Consiliului privind un model de acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă 

(JIT), JO C 18, 19.1.2017, p. 1. 

26
  Convenție elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu 

privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene - 

Declarația Consiliului cu privire la articolul 10 alineatul (9) - Declarația Regatului Unit cu privire la 

articolul 20, JO C 197, 12.7.2000, p. 3–23; Actul Consiliului din 29 mai 2000 de elaborare, în temeiul 

articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind asistența judiciară 

reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, JO C 197, 12.7.2000, p. 1. 

27
  Acțiunea comună 97/827/JAI din 5 decembrie 1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării și a punerii 

în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității 

organizate, JO L 344, 15.12.1997, p. 7. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/218
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EURODAC
28

 Nu sunt necesare alternative; Regatul Unit nu 

va mai participa la Regulamentul Dublin (UE) 

nr. 604/2013 

Directiva de combatere a criminalității 

informatice
29

 

Convenția Consiliului Europei din 2001 

privind criminalitatea informatică (ETS 185)
30 

cu Protocolul adițional din 2003 referitor la 

incriminarea actelor de natură rasistă și 

xenofobă săvârșite prin intermediul sistemelor 

informatice (ETS 189)
31

  

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 

infantile
32

 

Combaterea pornografiei infantile pe internet
33

 

Convenția Consiliului Europei din 2007 

privind protecția copiilor împotriva exploatării 

sexuale și a abuzurilor sexuale (CETS 201)
34

 

Prevenirea și combaterea traficului de 

persoane
35

 

Convenția Organizației Națiunilor Unite 

împotriva criminalității transnaționale 

organizate și Protocolul privind prevenirea, 

reprimarea și pedepsirea traficului de 

persoane, în special de femei și copii; 

Convenția Consiliului Europei din 2005 

privind lupta împotriva traficului de ființe 

umane (CETS 197)
36

 

                                                 
28

  Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 

instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a 

Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 

membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre 

statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile 

autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în 

scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de 

instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, 

în spațiul de libertate, securitate și justiție, JO L 180, 29.6.2013, p. 1. 

29
  Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile 

împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului, 

JO L 218, 14.8.2013, p. 8. 

30
  IE și SE nu au ratificat-o. 

31
  AT, BE, BG, EE, HU, IE, IT, MT și SE nu au ratificat-o. Regatul Unit nu a ratificat-o. 

32
  Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului, JO L 335, 17.12.2011, p. 1. 

33
  Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe internet, JO L 138, 

9.6.2000, p. 1. 

34
  IE nu a ratificat. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201


 

10 

Mandatul european de arestare
37

 Convenția Consiliului Europei din 1957 de 

extrădare (ETS 24)
38

  

 

Primul protocol adițional din 1975 (ETS 86)
39

 

Al doilea Protocol adițional din 1983 la 

Convenția europeană de extrădare (ETS 98)
40

 

Al treilea Protocol adițional din 2010 la 

Convenția europeană de extrădare 

(CETS 209)
41

 

Al patrulea Protocol adițional din 2012 la 

Convenția europeană de extrădare 

(CETS 212)
42

 

Ordinul european de anchetă
43

 Convenția Consiliului Europei din 1959 de 

asistență judiciară în materie penală 

(ETS 30)
44

 

Protocolul adițional din 1978 la Convenția 

europeană de asistență judiciară în materie 

penală (ETS 99)
45

 

Al doilea protocol adițional din 2001 la 

Convenția europeană de asistență judiciară în 

materie penală (ETS 182)
46

  

Convenția Consiliului Europei din 2001 

privind criminalitatea informatică 

(ETS 185)
47

 

                                                                                                                                                 
35

  Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea 

și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului, JO L 101, 15.4.2011, p. 1. 

36
  Ratificată de către toate statele membre. 

37
  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și 

procedurile de predare între statele membre - Declarații făcute de anumite state membre cu privire la 

adoptarea deciziei-cadru, JO L 190, 18.7.2002, p. 1. 

38
  Ratificată de către toate statele membre și de către Regatul Unit. 

39
  Neratificat de către Regatul Unit și nici de către AT, FI, FR, DE, EL, IE și IT. 

40
  Neratificat de către FR, EL, IE și LU. 

41
  Neratificat de către BE, BG, CZ, HR, EE, EL, IE, FI, FR, HU, IT, LU, MT, PL, PT, SE și SK. 

42
  Ratificat doar de către Regatul Unit, LV, AT și SI. 

43
  Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul 

european de anchetă în materie penală, JO L 130, 1.5.2014, p. 1. 

44
  Ratificată de către toate statele membre și de către Regatul Unit. 

45
  Ratificat de către toate statele membre și de către Regatul Unit. 

46
  Neratificat de către EL, IT și LU. 

47
  Neratificată de către IE și SE. 
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Ordinele europene de înghețare și de 

confiscare
48

 

Convenția Consiliului Europei din 1990 

privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și 

confiscarea produselor infracțiunii (ETS 141)
49

 

Convenția Consiliului Europei din 2005 

privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și 

confiscarea produselor infracțiunii și 

finanțarea terorismului (CETS 198)
50

 

Transferul prizonierilor
51

 Convenția Consiliului Europei din 1983 

asupra transferării persoanelor condamnate 

(ETS 112)
52

 

Protocolul adițional din 1997 la Convenția 

asupra transferării persoanelor condamnate 

(ETS 167)
53

 

Protocolul din 2017 de modificare a 

Protocolului adițional la Convenția asupra 

transferării persoanelor condamnate 

(CETS 222)
54

 

Sistemul european de informații cu privire la 

cazierele judiciare (ECRIS)
55

 

Articolul 13 din Convenția Consiliului 

Europei din 1959 de asistență judiciară în 

materie penală  

Recunoașterea reciprocă a sancțiunilor 

financiare
56

 

Convenția Consiliului Europei din 1970 

privind valoarea internațională a hotărârilor 

represive (ETS 70)
57

  

 

                                                 
48

   Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului 

recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare, JO L 328, 24.11.2006, p. 59–78; Decizia-cadru 

2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de 

înghețare a bunurilor sau a probelor, JO L 196, 2.8.2003, p. 45–55. 

49
  Ratificată de către toate statele membre și de către Regatul Unit. 

50
  Neratificată de către AT, CZ, EE, FI, IE, LT și LU. 

51
  Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului 

recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri 

privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană, JO L 327, 5.12.2008, p. 27. 

52
  Ratificată de către toate statele membre și de către Regatul Unit.  

53
  Neratificat de către IT, PT și SK. 

54
  Neratificat de către niciun stat membru și nici de către Regatul Unit. 

55
  Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a 

condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal, JO L 220, 

15.8.2008, p. 32. 

56
  Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului 

recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare, JO L 76, 22.3.2005, p. 16. 

57
  Neratificată de către Regatul Unit și nici de către HR, CZ, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LU, MT, PL, 

PT și SK. 
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