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I. INTRODUCERE 

Acesta este cel de al paisprezecelea raport privind progresele înregistrate către o uniune a 

securității efectivă și reală. Raportul prezintă evoluțiile a doi piloni principali: pe de o parte, 

combaterea terorismului și a criminalității organizate, precum și a mijloacelor care le susțin și, 

pe de altă parte, consolidarea mijloacelor noastre de apărare și dezvoltarea rezilienței 

împotriva acestor amenințări. 

Atacurile brutale comise la Trèbes și Carcassonne în Franța la 23 martie 2018 reamintesc 

faptul că amenințarea pe care o reprezintă terorismul rămâne la un nivel ridicat în UE. Ca 

parte a eforturilor continue în cadrul uniunii securității pentru a contracara această amenințare, 

Comisia a prezentat, împreună cu prezentul raport privind progresele înregistrate, un nou 

pachet de măsuri în materie de securitate pentru a închide spațiul în care teroriștii și alți 

infractori își desfășoară activitatea, făcând mai dificil pentru aceștia să-și planifice și să-și 

pună în aplicare actele odioase. Acesta cuprinde propuneri legislative pentru îmbunătățirea 

colectării transfrontaliere de probe electronice și a accesului la informații financiare pentru 

anchete și urmăriri penale, în special pentru infracțiunile grave, consolidând, de asemenea, 

cooperarea dintre unitățile de informații financiare și autoritățile de aplicare a legii. Pachetul 

include, de asemenea, măsuri operaționale de prevenire a accesului teroriștilor și al altor 

infractori la arme de foc importate și la precursori de explozivi care pot fi utilizați în mod 

abuziv pentru a face explozivi artizanali, astfel cum s-a întâmplat în mai multe atacuri recente. 

În sfârșit, o propunere legislativă de îmbunătățire a securității cărților de identitate 

naționale și a documentelor de ședere va face mai dificil pentru teroriști și alți infractori să 

utilizeze în mod necorespunzător sau să falsifice astfel de documente pentru a intra sau a se 

deplasa în UE. 

Atacul de la Salisbury din 4 martie 2018 a oferit un exemplu șocant al amenințării reale pe 

care o pot reprezenta substanțele chimice la adresa securității colective. Consiliul European 

din 22-23 martie 2018 a condamnat atacul în termenii cei mai fermi. Acesta a subliniat faptul 

că UE, ca parte a răspunsului său, trebuie să își consolideze reziliența la riscurile chimice, 

biologice, radiologice și nucleare. Prezentul raport privind progresele înregistrate evidențiază 

măsurile care sunt luate în acest sens, în cadrul punerii în aplicare a Planului de acțiune din 

octombrie 2017 pentru consolidarea pregătirii împotriva acestor riscuri în materie de 

securitate. Prezentul raport oferă, de asemenea, informații actualizate privind punerea în 

aplicare a altor dosare prioritare în ceea ce privește uniunea securității, care vizează eforturile 

de combatere a radicalizării online, de îmbunătățire a schimbului de informații, de sprijinire a 

protecției spațiilor publice și de combatere a amenințărilor cibernetice. 

II. ÎNCHIDEREA SPAȚIULUI ÎN CARE TERORIȘTII ȘI INFRACTORII ÎȘI 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 

1. Noi instrumente pentru colectarea de probe electronice în cadrul procedurilor penale 

Probele electronice au devenit relevante în marea majoritate a investigațiilor penale, iar din ce 

în ce mai des autoritățile judiciare trebuie să facă o cerere într-o altă jurisdicție pentru a obține 

probele necesare de la furnizorii de servicii. Prin urmare, facilitarea și accelerarea obținerii 

acestor probe la nivel transfrontalier sunt de o importanță crucială pentru investigarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv a terorismului sau a criminalității informatice. În 

acest sens, Comisia a prezentat, împreună cu prezentul raport privind progresele înregistrate, 

două propuneri legislative de îmbunătățire a colectării transfrontaliere de probe electronice 

pentru procedurile penale, și anume o propunere de Regulament privind ordinul european de 
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producție și ordonanța asigurătorie europeană pentru probele electronice în materie penală
1
 și 

o propunere de Directivă de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea 

reprezentanților legali în scopul colectării de probe în cadrul procedurilor penale
2
. Propunerile 

de regulament și de directivă vor oferi autorităților competente de aplicare a legii și 

autorităților judiciare noi instrumente pentru obținerea probelor electronice pentru 

investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv a terorismului și a criminalității 

informatice. Prin aceste propuneri, Comisia răspunde apelurilor din partea Parlamentului 

European și a Consiliului de a prezenta un cadru legislativ la nivelul UE pentru măsurile de 

obținere a probelor electronice la nivel transfrontalier, împreună cu garanții solide pentru a 

proteja drepturile și libertățile persoanelor fizice
3
.  

Propunerea de regulament prevede un ordin european de producție și o ordonanță asigurătorie 

europeană. Acestea vor permite autorităților competente dintr-un stat membru să oblige în 

mod direct furnizorii de servicii (furnizori de servicii de comunicații electronice și furnizori 

specifici de servicii ale societății informaționale) stabiliți sau reprezentați într-un alt stat 

membru să păstreze sau să producă date electronice existente pentru investigarea și urmărirea 

penală a infracțiunilor care intră în domeniul de aplicare a regulamentului, într-un mod 

proporțional și necesar pentru fiecare caz în parte. Pentru a asigura respectarea acestor ordine, 

propunerea de directivă obligă furnizorii de servicii să desemneze cel puțin un reprezentant 

legal în Uniune. Având în vedere natura fără frontiere a internetului, propunerile vizează 

furnizorii de servicii relevanți care oferă servicii în unul sau mai multe state membre, 

indiferent de locul unde se află sediul lor, infrastructura acestora sau stocarea informațiilor.  

Propunerea de regulament prevede garanții solide pentru a asigura respectarea deplină a 

drepturilor fundamentale, cum ar fi implicarea ex ante a autorităților judiciare și cerințe 

suplimentare pentru obținerea anumitor categorii de date. Mai mult, având în vedere că 

ordinele pot fi eliberate numai în cadrul unor proceduri penale și dacă acest lucru este 

prevăzut în situații naționale comparabile, se aplică toate garanțiile procedurale de drept 

penal. În plus, regulamentul prevede norme specifice pentru căi de atac eficiente pentru 

persoanele afectate. Regulamentul include, de asemenea, dreptul furnizorului de servicii de a 

solicita reexaminarea în statul membru emitent sau, în cazul în care ordinul este transmis spre 

executare, în statul membru gazdă, pe baza unor motive stabilite. Printre acestea se numără 

cazurile în care este evident că ordinul nu a fost emis sau validat de o autoritate competentă, 

este incomplet, încalcă în mod evident Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sau 

este în mod vădit abuziv. În plus, regulamentul prevede mecanisme pentru evitarea și 

reducerea potențialelor conflicte cu obligațiile pe care furnizorii de servicii le pot avea în 

conformitate cu legislația din țările terțe.  

Propunerile legislative se bazează pe o evaluare temeinică a impactului și au fost documentate 

în urma unui proces de consultare derulat pe parcursul a doi ani care a implicat practicieni, 

cetățeni, prestatori de servicii, organizații guvernamentale și neguvernamentale, precum și 

reprezentanți ai mediului academic
4
. De asemenea, Comisia a participat la discuții conexe în 

                                                            
1  COM(2018) 225 final (17.4.2018). 
2  COM(2018) 226 final (17.4.2018). 
3  Concluziile Consiliului privind îmbunătățirea justiției penale în spațiul cibernetic (ST 9579/16) și 

Rezoluția Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la lupta împotriva criminalității 

informatice [2017/2068 (INI)]. 
4  Raportul de consultare este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-

consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_en; mai multe resurse 

sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-

human-trafficking/e-evidence_en. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/e-evidence_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/e-evidence_en
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cadrul Consiliului Europei și a urmărit îndeaproape evoluțiile din țările din afara UE, inclusiv 

adoptarea recentă de către Congresul Statelor Unite a Legii de clarificare a utilizării legale a 

datelor în străinătate (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD Act). Propunerile 

prezentate împreună cu prezentul raport privind progresele înregistrate oferă baza unei 

abordări coordonate și coerente în cadrul UE și la nivel internațional, ținând seama în mod 

corespunzător de normele UE, inclusiv de principiul nediscriminării statelor membre și a 

cetățenilor UE. De asemenea, Comisia continuă să participe activ la discuțiile din cadrul 

Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. 

Comisia invită colegiuitorii să examineze fără întârziere această propunere legislativă, care 

este inclusă în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 

20182019, în vederea ajungerii la un acord rapid.  

În paralel cu propunerile legislative, Comisia continuă să lucreze la măsuri practice pentru 

îmbunătățirea cooperării judiciare pe baza Convenției cu privire la asistența judiciară 

reciprocă și a Directivei privind ordinul european de anchetă
5
, precum și a cooperării dintre 

autorități și furnizorii de servicii în cadrul juridic existent. Aceste măsuri includ formarea 

autorităților, promovarea utilizării punctelor unice de contact la nivel național și crearea unei 

platforme online pentru schimbul securizat de cereri și răspunsuri privind emiterea ordinului 

european de anchetă pe baza unei versiuni electronice a formularelor privind ordinul european 

de anchetă. Comisia colaborează îndeaproape cu agențiile relevante ale UE
6
 și cu părțile 

interesate pentru a asigura punerea rapidă în aplicare a acestora.  

2. Facilitarea utilizării informațiilor financiare pentru prevenirea, depistarea, 

investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave  

Infractorii și teroriștii își desfășoară activitatea în diferite state membre și au posibilitatea de a 

transfera fonduri între diferite conturi bancare în timp de câteva ore pentru a-și pregăti actele 

sau pentru a se deplasa și a spăla produsele provenite din săvârșirea infracțiunilor. 

Investigarea infracțiunilor grave și a terorismului ar putea ajunge într-un impas ca urmare a 

eșecului de a asigura accesul în timp util, exact și cuprinzător la datele financiare relevante
7
. 

Având în vedere importanța informațiilor financiare pentru investigații, este esențial să se 

intensifice cooperarea dintre autoritățile responsabile pentru combaterea formelor grave de 

criminalitate și a terorismului și să se îmbunătățească accesul acestora la informații financiare 

și utilizarea acestor informații, respectând pe deplin drepturile fundamentale și garanțiile 

procedurale aplicabile. În acest scop, Comisia a adoptat, împreună cu prezentul raport privind 

progresele înregistrate, o propunere de directivă pentru a facilita utilizarea informațiilor 

financiare și a altor informații pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea 

penală a infracțiunilor grave
8
. 

Această propunere, bazată pe o evaluare aprofundată a impactului, oferă autorităților de 

aplicare a legii desemnate și birourilor de recuperare a activelor acces direct la informațiile 

bancare păstrate în registre naționale centralizate de conturi bancare și la sistemele de 

                                                            
5  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. 1-36. 
6  Europol, Eurojust și Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL). 
7  Raportul Europol „De la suspiciune la acțiune: transformarea informațiilor financiare într-un impact 

operațional mai amplu”, care a fost publicat în 2017, a subliniat aceste probleme și necesitatea 

îmbunătățirii accesului autorităților de aplicare a legii la informații financiare. 
8  COM(2018) 213 final (17.4.2018). 
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extragere a datelor astfel cum sunt prevăzute în Directiva privind combaterea spălării banilor
9
. 

Un astfel de acces se acordă de la caz la caz în scopul combaterii formelor grave de 

criminalitate. De asemenea, aceasta va reduce în mod considerabil sarcina administrativă a 

instituțiilor financiare care nu vor mai trebui să răspundă unor cereri generalizate de 

informații din partea autorităților de aplicare a legii.  

Propunerea consolidează în continuare cooperarea dintre unitățile de informații financiare 

și autoritățile de aplicare a legii, precum și între unitățile de informații financiare din diferite 

state membre. În plus, statele membre vor trebui să se asigure că unitatea lor națională 

Europol răspunde solicitărilor formulate de Europol cu privire la informații cuprinse în 

registre centralizate de conturi bancare și la informații financiare și analize financiare. 

Solicitările formulate de Europol trebuie să fie justificate în mod corespunzător și punctuale, 

în limita responsabilităților Europol și pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Îmbunătățirea 

accesului autorităților de aplicare a legii la datele financiare și o mai bună cooperare cu 

unitățile de informații financiare vor accelera anchetele și vor permite autorităților să combată 

criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficace. Europol va putea, de asemenea, să își 

consolideze sprijinul acordat statelor membre în combaterea infracțiunilor care intră în 

competența Europol. Pentru a respecta dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter 

personal și la confidențialitate, propunerea de directivă prevede garanții stricte pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Comisia invită colegiuitorii să examineze fără întârziere această propunere legislativă, care 

este inclusă în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 

20182019, în vederea ajungerii la un acord rapid. De asemenea, Comisia reiterează 

importanța punerii integrale în aplicare a celei de a patra Directive privind combaterea spălării 

banilor și a instrumentelor pe care aceasta le oferă pentru combaterea spălării banilor și a 

finanțării terorismului. Aceasta include necesitatea de a furniza unităților de informații 

financiare resurse adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor acestora. În plus, amendamentul la 

cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor, convenit politic de colegiuitori în 

decembrie 2017, prevede obligația Comisiei de a prezenta Parlamentului European și 

Consiliului un raport de evaluare a unei posibile interconectări a registrelor centralizate de 

conturi bancare, până în iunie 2020. Comisia efectuează un studiu în acest sens și își va 

prezenta concluziile până la jumătatea anului 2019. 

3. Normele consolidate împotriva precursorilor de explozivi utilizați pentru explozivi 

artizanali 

Teroriștii și infractorii au utilizat explozivi artizanali în multe atacuri din UE, inclusiv cele de 

la Madrid (2004), Londra (2005), Paris (2015), Bruxelles (2016), Manchester (2017) și 

Parsons Green (2017). Un număr și mai mare de atacuri eșuate și dejucate au implicat, de 

asemenea, tentative de utilizare a unor explozivi artizanali. Aceste atacuri evidențiază 

necesitatea de a limita cât mai mult posibil accesul și utilizarea de către teroriști a 

precursorilor de explozivi care pot fi utilizați în mod abuziv pentru a fabrica explozivi 

artizanali. În acest scop, Comisia a adoptat, împreună cu prezentul raport privind progresele 

                                                            
9  Colegiuitorii Uniunii au convenit în decembrie 2017 asupra acestui aspect ca reprezentând una dintre 

modificările Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de 

abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a 

Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).  
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înregistrate, o propunere
10

 de revizuire și consolidare a restricțiilor existente din 

Regulamentul 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi
11

. 

Aceasta se înscrie în continuarea Recomandării Comisiei
12

 din octombrie 2017 care a stabilit 

măsuri imediate de prevenire a utilizării abuzive a precursorilor de explozivi pe baza normelor 

existente. Propunerea se bazează pe o serie de consultări cu diferite grupuri de părți interesate 

și pe o evaluare aprofundată a impactului. În conformitate cu regulamentul din 2013, punerea 

la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea anumitor precursori de explozivi sunt 

restricționate și tranzacțiile suspecte trebuie raportate. Cu toate că aceste restricții și controale 

au contribuit la scăderea cantității de precursori de explozivi aflate la dispoziția publicului 

larg și au condus la creșterea numărului de rapoarte privind tranzacțiile suspecte, ele s-au 

dovedit a fi insuficiente pentru a împiedica utilizarea abuzivă a acestor substanțe de către 

teroriști și infractori în vederea producerii de explozivi. 

Propunerea Comisiei va contribui la eliminarea acestor lacune în materie de securitate și la 

consolidarea și clarificarea cadrului juridic. Propunerea de regulament (care va înlocui 

regulamentul precedent din 2013) va avea drept obiectiv să restricționeze și mai mult accesul 

publicului larg la precursori de explozivi periculoși, prin intermediul unei serii de măsuri. 

Aceasta va adăuga încă două substanțe
13

 pe lista precursorilor de explozivi restricționați, va 

limita posibilitatea de a solicita o licență la un număr mai mic de substanțe și va consolida 

controlul obligatoriu al cazierului judiciar al solicitantului. Sistemul de înregistrare din 

regulamentul din 2013 va fi eliminat, având în vedere că acesta oferă un grad mai scăzut de 

securitate. În plus, propunerea clarifică faptul că normele aplicabile operatorilor economici 

vor fi, de asemenea, pe deplin aplicabile vânzărilor online. Propunerea de regulament va 

îmbunătăți asigurarea aplicării legii de către autoritățile competente și transmiterea 

informațiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare. Astfel, propunerea de regulament va face 

mult mai dificil pentru teroriști să fabrice explozivi artizanali. Comisia invită colegiuitorii să 

examineze fără întârziere propunerea legislativă, în vederea ajungerii la un acord rapid. 

4. O mai bună securitate a cărților de identitate și a documentelor de ședere pentru a 

preveni fraudarea documentelor și utilizarea identităților false 

Astfel cum o demonstrează statisticile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda 

de Coastă cu privire la documentele frauduloase, cărțile de identitate naționale cu elemente de 

securitate precare sunt documentele de călătorie utilizate cel mai des în mod fraudulos în 

interiorul UE. Ca parte a răspunsului european la fraudarea documentelor de călătorie 

prezentat în Planul de acțiune din decembrie 2016
14

, Comisia a adoptat, împreună cu 

prezentul raport privind progresele înregistrate, o propunere de regulament pentru a 

consolida securitatea cărților de identitate eliberate cetățenilor Uniunii, precum și a 

documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora
15

. 

În conformitate cu legislația UE privind libera circulație, cetățenii UE pot utiliza cărțile de 

identitate naționale ca document de călătorie, atât atunci când călătoresc în interiorul UE, cât 

și atunci când trec frontierele externe ale UE pentru a se întoarce în UE. În anumite cazuri, 

cetățenii UE pot utiliza cărțile de identitate naționale pentru a intra în țări terțe. Permisele de 

                                                            
10  COM(2018) 209 final (17.4.2018). 
11  Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind 

comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1-11). 
12  Recomandarea Comisiei din 18.10.2017 privind adoptarea imediată a unor măsuri de prevenire a utilizării 

improprii a precursorilor de explozivi (C (2017) 6950 final).  
13  Acid sulfuric și nitrat de amoniu. 
14  COM(2016) 790 final (8.12.2016). 
15  COM(2018) 212 final (17.4.2018). 
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ședere ale membrilor de familie din afara UE, utilizate împreună cu un pașaport, acordă 

dreptul de a intra în UE fără viză în cazul în care aceștia însoțesc un cetățean al UE. Legislația 

UE prevede deja standarde pentru elementele de securitate și elementele biometrice 

(fotografia facială și amprentele digitale) în pașapoartele și documentele de călătorie eliberate 

de statele membre
16

. 

Îmbunătățirea elementelor de securitate ale cărților de identitate și documentelor de ședere va 

face mai dificilă pentru infractori utilizarea abuzivă sau falsificarea unor astfel de documente 

pentru a se deplasa în interiorul UE sau pentru a trece frontierele externe ale UE. 

Documentele de identitate mai sigure vor contribui la consolidarea gestionării frontierelor 

externe ale UE (inclusiv în ceea ce privește provocarea pe care o reprezintă returnarea 

luptătorilor teroriști străini și a membrilor de familie ai acestora) în timp ce, concomitent, 

documentele de călătorie mai sigure vor facilita exercitarea de către cetățenii UE a dreptului 

lor la liberă circulație.  

Propunerea Comisiei, bazată pe o evaluare aprofundată a impactului și o consultare publică, 

stabilește, prin urmare, standarde minime de securitate a documentelor pentru cărțile de 

identitate naționale, inclusiv, în special, stocarea unei fotografii biometrice și a amprentelor 

digitale pe un cip pe cartea de identitate. Propunerea prevede, de asemenea, un set minim de 

informații care urmează să fie furnizate cu privire la documentele de ședere eliberate 

cetățenilor mobili ai UE, precum și armonizarea deplină a permiselor de ședere ale membrilor 

de familie din afara UE. 

Comisia invită colegiuitorii să examineze fără întârziere propunerea legislativă, în vederea 

ajungerii la un acord rapid. 

  

5. Îmbunătățirea controalelor privind importul și exportul de arme de foc pentru a 

preveni traficul ilegal de arme de foc 

Comisia a întreprins o serie de acțiuni pentru a restricționa furnizarea de arme de foc aflate la 

dispoziția infractorilor și a teroriștilor. Pentru a completa acțiunea împotriva traficului cu 

arme de foc
17

 și revizuirea din mai 2017 a Directivei privind controlul achiziționării și 

deținerii de arme de foc, Comisia a adoptat, împreună cu prezentul raport privind progresele 

înregistrate, o recomandare
18

 prin care se solicită măsuri imediate pentru îmbunătățirea 

securității măsurilor de export, import și tranzit pentru armele de foc pentru uz civil, piese și 

componente esențiale ale acestora, precum și muniții. Recomandarea solicită măsuri din 

partea statelor membre ale UE pentru a îmbunătăți trasabilitatea și securitatea 

procedurilor de control la import și export pentru armele de foc, precum și cooperarea 

între autorități în lupta împotriva traficului cu arme de foc. Această recomandare se 

înscrie în continuarea raportului Comisiei din decembrie 2017 privind punerea în aplicare a 

Regulamentului nr. 258/2012
19

 privind exporturile și importurile de arme de foc. Raportul a 

                                                            
16  Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 (JO L 385, 29.12.2004, p.1). 
17  A se vedea planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi, 

(COM(2015) 624 final, 2.12.2015). Destrămarea grupurilor de criminalitate organizată implicate în 

traficul ilegal cu arme de foc, distribuția și utilizarea acestora este, de asemenea, o prioritate în ciclul de 

politici ale UE pentru combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor grave la nivel internațional 

pentru perioada 2018-2021. 
18  C(2018) 2197 final. 
19  Regulamentul nr. 258/2012 de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul 

pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții. 
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concluzionat că este necesar să se consolideze sistemul autorizațiilor de import și de export 

referitoare la armele de foc pentru a controla condițiile pentru comerțul legal și, prin urmare, 

pentru a combate mai eficient traficul ilegal cu arme de foc. Comisia va monitoriza rezultatul 

acestei recomandări care va contribui la monitorizarea globală a punerii în aplicare a 

Regulamentului nr. 258/2012.  

III. PUNEREA ÎN APLICARE A ALTOR DOSARE PRIORITARE ÎN MATERIE DE 

SECURITATE 

1. Combaterea conținutului online cu caracter terorist  

Astfel cum se prevede în programul de lucru al Comisiei pentru 2018 și în rapoartele 

anterioare privind progresele înregistrate către o uniune a securității, Comisia promovează și 

își intensifică cooperarea cu platformele de internet pentru a detecta și a elimina conținutul cu 

caracter terorist și alte conținuturi ilegale online. La 1 martie 2018, Comisia a adoptat o altă 

măsură importantă în vederea abordării problemei urgente și grave a conținutului terorist 

online, prin adoptarea unei Recomandări privind măsurile care urmează a fi adoptate de 

către furnizorii de servicii online, precum și de către statele membre în vederea intensificării 

eforturilor în ceea ce privește conținutul ilegal online, în special conținutul cu caracter 

terorist
20

. 

Bazându-se pe Comunicarea din septembrie 2017 privind combaterea conținutului ilegal 

online
21

, recomandarea îndeamnă furnizorii de servicii online să asigure detectarea și 

eliminarea mai rapidă a conținutului ilegal online, să consolideze cooperarea între furnizorii 

de servicii online, notificatorii de încredere și autoritățile de aplicare a legii din UE, să 

sporească transparența raportării către autoritățile publice și să asigure garanții pentru 

drepturile fundamentale ale cetățenilor. Recomandarea oferă orientări operaționale pentru 

furnizorii de servicii online cu privire la eliminarea mai rapidă a conținutului cu caracter 

terorist și la o mai bună cooperare cu autoritățile de aplicare a legii. Având în vedere faptul că 

efectele cele mai dăunătoare ale conținutului cu caracter terorist apar, de regulă, în prima oră 

de la publicarea acestuia în mediul online și date fiind competențele și responsabilitățile 

specifice ale autorităților competente și ale Europol, recomandarea subliniază faptul că un 

astfel de conținut identificat în sesizări ar trebui să fie evaluat de către furnizorii de servicii 

online și că, acolo unde este cazul, aceștia ar trebui să elimine sau să dezactiveze accesul la 

acesta în termen de o oră, ca regulă generală. De asemenea, aceasta recomandă ca platformele 

să fie proactive și să utilizeze instrumente automatizate pentru detectarea și identificarea 

conținutului terorist, invitându-le să utilizeze instrumentele tehnologice disponibile pentru a 

se asigura că un astfel de conținut nu este încărcat din nou pe alte platforme. 

Un exercițiu de raportare este în prezent în curs de desfășurare, pentru a permite 

monitorizarea efectelor recomandării. Informațiile care urmează să fie primite de la furnizorii 

de servicii online până la începutul lunii mai 2018 vor ajuta Comisia să decidă dacă abordarea 

actuală este suficientă sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura detectarea 

și eliminarea rapidă și proactivă a conținutului ilegal online, inclusiv posibile măsuri 

legislative pentru a completa cadrul de reglementare existent. 

                                                            
20  Recomandarea Comisiei din 1.3.2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online 

(C(2018) 1177 final). 
21  Comunicare privind Combaterea conținutului ilegal online, către o responsabilitate sporită a platformelor 

online, COM 2017 (555) final (28.9.2017). 
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2. Către interoperabilitatea sistemelor de informații și îmbunătățirea schimbului de 

informații  

Prin activitățile desfășurate în vederea dezvoltării unor sisteme de informații mai puternice și 

mai inteligente pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației, UE abordează 

deficiențele în gestionarea informațiilor și schimburile de informații la nivelul UE în regim de 

urgență și ca o prioritate absolută. Toate propunerile legislative conexe sunt incluse în 

Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019. 

Discuțiile dintre colegiuitori cu privire la propunerile legislative privind interoperabilitatea 

sistemelor de informații ale UE avansează. În urma Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 

8 martie 2018, în cadrul căruia statele membre și-au exprimat sprijinul larg pentru 

componentele de interoperabilitate, astfel cum au fost propuse de către Comisie, Consiliul își 

propune să ajungă la o abordare generală până în iunie 2018. Discuțiile tehnice avansează, de 

asemenea, rapid în cadrul Parlamentului European, în vederea demarării discuțiilor tripartite 

între colegiuitori până în iulie 2018 și a ajungerii la un acord înainte de sfârșitul anului. Pentru 

aceasta, și astfel cum a fost anunțat în decembrie 2017
22

, este necesar să se prezinte 

amendamentele necesare la propunerile privind interoperabilitatea în legătură cu 

instrumentele juridice
23

 care se află în prezent în curs de negociere de către colegiuitori. 

Având în vedere obiectivul comun de a ajunge la un acord cu privire la propunerile privind 

interoperabilitatea înainte de sfârșitul anului 2018, astfel cum se prevede în Declarația 

comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019, aceasta necesită, la 

rândul său, ajungerea la un acord rapid cu privire la dosarele care sunt încă în curs de 

negociere. În orice caz, Comisia va prezenta, până la mijlocul lunii iunie 2018, toate 

amendamentele necesare la propunerile sale privind interoperabilitatea pentru a permite 

începerea discuțiilor tripartite până în luna iulie 2018. 

Negocierile interinstituționale cu privire la crearea unui sistem european de informații și de 

autorizare privind călătoriile (ETIAS) se află în etapele finale, iar adoptarea ar trebui să aibă 

loc în următoarele săptămâni. 

Sunt derulate lucrări intense în vederea avansării negocierilor tripartite între colegiuitori cu 

privire la cele trei propuneri legislative de consolidare a Sistemului de Informații Schengen 

(SIS), în vederea ajungerii la un acord politic. Comisia invită colegiuitorii să ajungă la un 

acord cu privire la aceste propuneri până la sfârșitul lunii mai 2018. În paralel cu această 

activitate legislativă, funcția de căutare automată a amprentelor digitale (AFIS) a fost 

lansată la 5 martie 2018 pentru a consolida Sistemul de Informații Schengen în forma sa 

actuală. Această îmbunătățire tehnică aduce o valoare adăugată semnificativă și imediată 

activității polițiștilor de frontieră și personalului responsabil cu aplicarea legii, întrucât le 

permite acestora să efectueze căutări în sistemul de amprente digitale pentru a identifica 

persoanele care intră sau se deplasează în spațiul Schengen. Acest lucru reprezintă o etapă 

majoră în ceea ce privește securitatea în spațiul Schengen, întrucât infractorii care utilizează 

identități multiple sau frauduloase vor fi mai ușor de identificat. Începând cu această dată, 

fiecare nouă amprentă digitală introdusă în sistem este verificată în raport cu toate 

înregistrările existente pentru a detecta identitățile multiple. În plus, cele unsprezece state 

                                                            
22  A se vedea Al doisprezecelea raport privind progresele înregistrate în direcția realizării unei uniuni a 

securității efective și reale [COM(2017) 779 final (12.12.2017)]. 
23  Propunerile de regulamente privind sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile, 

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe, Eurodac, 

Sistemul de Informații Schengen și eu-LISA. 
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Schengen care au participat la prima etapă a acestui proiect
24

 efectuează, în prezent, căutări 

folosind amprentele digitale. Noul cadru juridic pentru SIS, în conformitate cu propunerea 

Comisiei, se bazează pe funcția AFIS, întrucât acesta va prevedea verificări obligatorii ale 

amprentelor digitale în cazul în care identitatea unei persoane nu poate fi stabilită în alt mod. 

Comisia invită toate celelalte statele membre să ia măsurile necesare pentru a utiliza noua 

funcție pentru controalele primare la punctele de trecere a frontierei, precum și pentru 

verificările efectuate de poliție pe teritoriul lor. Ca o altă măsură pentru consolidarea utilizării 

Sistemului de Informații Schengen, Comisia a adoptat, împreună cu prezentul raport privind 

progresele înregistrate, o nouă versiune a catalogului existent de recomandări și cele mai bune 

practici rezultate în urma evaluărilor Schengen din 2016 și 2017. 

Negocierile tripartite între colegiuitori continuă, de asemenea, cu privire la propunerile de 

facilitare a schimbului de caziere judiciare ale resortisanților țărilor terțe în UE prin 

intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare și de 

consolidare a Agenției pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară 

Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA).  

Ca parte a activității de consolidare a sistemelor de informații existente și a interoperabilității 

acestora, Comisia va prezenta, ulterior în primăvara anului 2018, pe baza studiilor tehnice și a 

unei evaluări a impactului, o propunere de revizuire a Sistemului de informații privind 

vizele (SIV) pentru a contribui la consolidarea securității la frontierele externe și în interiorul 

spațiului Schengen. Viitoarea revizuire a cadrului juridic al VIS va cuprinde măsuri specifice 

privind interoperabilitatea pentru a spori eficiența prelucrării vizelor și este programată, de 

asemenea, să abordeze și alte aspecte identificate în cadrul evaluării din 2016 a VIS
25

. 

Punerea în aplicare integrală a Directivei privind registrele cu numele pasagerilor (PNR)
26

 

reprezintă o componentă esențială a eforturilor depuse în paralel de utilizare pe deplin a 

sistemelor de informații existente, având în vedere rolul esențial al acestui instrument în 

răspunsul comun al UE la amenințarea terorismului și la formele grave de criminalitate 

transfrontalieră. Punerea în aplicare integrală a directivei de către toate statele membre până la 

termenul de 25 mai 2018 este imperativă pentru a permite eficacitatea deplină la nivelul UE. 

În cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 martie 2018, statele membre care încă nu 

au transpus directiva au subliniat că fac tot posibilul pentru a respecta termenul-limită 

menționat anterior. La 17 aprilie 2018, cinci state membre
27

 se află încă într-o etapă relativ 

incipientă a procesului de punere în aplicare. Comisia îndeamnă încă o dată aceste state 

membre să înceapă rapid procesul de transpunere și să ia toate măsurile posibile pentru a se 

asigura că unitatea lor de informații despre pasageri și soluția tehnică PNR sunt operaționale 

în perioada rămasă de cinci săptămâni în scopul de a respecta termenul-limită de 25 mai 2018.  

Comisia continuă să încurajeze și să sprijine toate statele membre în eforturile lor de punere în 

aplicare a directivei, inclusiv prin contacte specifice la nivel politic și tehnic cu cele cinci state 

membre. Cea de a opta reuniune privind punerea în aplicare a Directivei privind PNR, care a 

avut loc la 12 aprilie 2018, a oferit încă o ocazie pentru statele membre și Comisie de a aborda 

celelalte aspecte legate de punerea în aplicare, precum și de a demara analizarea aspectelor 

legate de punerea în aplicare a Directivei privind PNR.  

                                                            
24  Austria, Germania, Letonia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, 

Slovenia, Elveția.  
25  Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu: Adaptarea politicii comune în 

domeniul vizelor la noile provocări [COM(2018) 251 final (14.3.2018)]. 
26  Directiva 2016/681 (27.4.2016). 
27  Croația, Cipru, Republica Cehă, Grecia și Italia. 
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3. Protecția împotriva riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare și protecția 

spațiilor publice 

Atacul chimic de la Salisbury a reamintit într-o manieră șocantă amenințarea pe care o pot 

constitui substanțele chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) la adresa 

securității. Astfel cum a fost solicitat de Consiliul European din 22-23 martie 2018, UE 

trebuie să-și consolideze reziliența la riscurile CBRN în conformitate cu Planul de acțiune 

prezentat în octombrie 2017
28

. Planul de acțiune a stabilit o serie de măsuri pentru reducerea 

accesibilității materialelor CBRN, abordarea lacunelor în detectarea acestor materiale și 

accelerarea pregătirii și a reacției la incidentele care implică CBRN. Măsurile urmăresc, de 

asemenea, să încurajeze cooperarea împotriva acestor amenințări în cadrul UE și cu principalii 

parteneri internaționali, inclusiv NATO. Printre acestea se numără schimbul de informații, 

consolidarea capacităților, formare și exerciții comune, inclusiv prin cooperarea cu Centrul de 

excelență comun în domeniul CBRN, acreditat de NATO, din Republica Cehă. O rețea de 

securitate în domeniul CBRN la nivelul UE este în curs de dezvoltare pentru a reuni toți 

actorii din domeniul CBRN, atât la nivel strategic, cât și la nivel operațional. Rețeaua va reuni 

statele membre, instituții ale UE, agențiile relevante și, după caz, parteneri internaționali cheie 

și sectorul privat. Cinci state membre trebuie încă să desemneze coordonatori de securitate 

CBRN la nivel național și ar trebui să facă acest lucru fără întârziere. Astfel cum a solicitat 

Consiliul European, Comisia și Înaltul Reprezentant vor prezenta un raport cu privire la 

progresele înregistrate în punerea în aplicare a Planului de acțiune în domeniul CBRN și în 

întărirea capacităților de a aborda amenințările hibride, în vederea Consiliului European din 

iunie 2018. 

Ca parte a punerii în aplicare a Planului de acțiune pentru sprijinirea protecției spațiilor 

publice
29

 în special împotriva atacurilor teroriste, la 8 martie 2018 Comisia și Comitetul 

European al Regiunilor au organizat în comun Conferința primarilor din UE pe tema 

„Dezvoltarea apărării urbane împotriva terorismului: lecții învățate în urma atacurilor 

recente”, la care au luat parte aproape 200 de participanți, inclusiv din orașe lovite recent de 

atacuri teroriste. Conferința s-a axat pe lecțiile învățate în urma recentelor atacuri teroriste, pe 

schimburile de experiență și cele mai bune practici. Aceasta a permis identificarea unor soluții 

pentru a îmbunătăți protecția fizică a spațiilor publice, păstrând în același timp deschiderea și 

atractivitatea orașelor și a spațiilor publice, inclusiv punerea în aplicare a conceptelor de 

„securitate de la stadiul conceperii”. Fondul pentru securitate internă pune la dispoziție 

finanțare UE pentru sprijinirea punerii în aplicare a acestor soluții. În prezent, Comisia 

evaluează 35 de propuneri de proiecte pe care le-a primit în cadrul unei cereri recente de 

propuneri. Mai târziu, în 2018, o cerere de propuneri în cadrul Acțiunii Urbane Inovatoare, cu 

un buget total de 100 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională, va 

include, de asemenea, securitatea printre prioritățile sale. Cercetarea în domeniul securității 

contribuie, de asemenea, la eforturile globale de consolidare a protecției spațiilor publice. În 

2019, va fi lansată o temă de cercetare specifică privind „Securitatea pentru orașele inteligente 

și sigure, inclusiv pentru spațiile publice”, cu un buget de 16 milioane EUR.  

4. Securitatea cibernetică  

Combaterea criminalității cibernetice și consolidarea securității cibernetice reprezintă în 

continuare o prioritate pentru acțiunea UE. Pentru a crea sinergii, pentru a extinde 

competențele existente și cercetarea și pentru a veni cu soluții comercializabile care pot 

                                                            
28  COM (2017) 610 final (18.10.2017). 
29  Planul de acțiune pentru sprijinirea protecției spațiilor publice [COM(2017) 612 final (18.10.2017)]. 
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îmbunătăți securitatea cibernetică a pieței unice digitale, Comisia a lansat, la 1 februarie 2018, 

o cerere de propuneri pentru un proiect pilot pentru a sprijini crearea unei rețele de centre 

de competență în materie de securitate cibernetică la nivelul UE, în valoare de 50 de 

milioane EUR. Rețeaua va reuni expertiza în domeniul cercetării în materie de securitate 

cibernetică de pe întreg teritoriul Uniunii Europene (de exemplu, laboratoare ale 

universităților/centre de cercetare nonprofit publice sau private). Acest proiect pilot a fost 

anunțat în Comunicarea comună privind securitatea cibernetică
30

 adoptată în septembrie 2017, 

iar fondurile vor proveni din programul-cadru Orizont 2020 în conformitate cu Programul de 

lucru pentru 2018-2020 modificat. Termenul pentru răspunsurile la cererea de propuneri este 

29 mai 2018
31

. 

Recenta utilizare a mijloacelor cibernetice pentru a manipula comportamentele, pentru a 

adânci divizarea societății și pentru a submina sistemele și instituțiile democratice nu a făcut 

decât să sublinieze necesitatea de a menține instrumente care asigură responsabilitatea în 

mediul online. Acesta a fost un alt aspect subliniat în Comunicarea comună din 2017, în 

special prin îmbunătățirea disponibilității și a acurateței informațiilor din baza de date 

privind înregistrarea numelor de domeniu WHOIS, care este o resursă importantă pentru 

investigațiile în materie de criminalitate informatică și pentru securitatea cibernetică. Întrucât 

în prezent se lucrează în cadrul ICANN pentru ca această bază de date să fie adusă în 

conformitate cu normele privind protecția datelor, în special cu dispozițiile Regulamentului 

general privind protecția datelor, Comisia a trimis o scrisoare
32

 către ICANN privind dublul 

obiectiv de a asigura un acces rapid la repertoriile sale pentru scopuri de interes public și de a 

fi, în același timp, în deplină conformitate cu normele UE în materie de protecție a datelor. 

Comitetul consultativ pentru guvernare al ICANN, în care sunt reprezentate guvernele 

naționale și Comisia, și-a exprimat îngrijorarea și a invitat ICANN să asigure accesul 

continuu la baza de date WHOIS, inclusiv la date fără caracter public, pentru utilizatorii cu un 

scop legitim. 

În ianuarie 2018, Comisia Europeană a înființat un grup de experți la nivel înalt independent 

care să ofere consiliere cu privire la opțiunile de politică pentru a combate răspândirea știrilor 

false și a dezinformării în mediul online și pentru a contribui la elaborarea unei strategii 

cuprinzătoare a UE în acest sens. La 12 martie 2018, grupul a emis raportul său privind „O 

abordare multidimensională a dezinformării”, care va fi utilizat în comunicarea Comisiei cu 

privire la această chestiune care urmează să fie adoptată în această primăvară. 

La 16 aprilie 2018, Consiliul Afaceri Externe a adoptat Concluziile Consiliului privind 

activitățile cibernetice răuvoitoare. Aceste concluzii reprezintă o punere în aplicare practică a 

Răspunsului diplomatic comun al UE la activitățile cibernetice răuvoitoare („Setul de 

instrumente pentru diplomația cibernetică”)
33

 ca reacție la activități cibernetice răuvoitoare 

specifice, cum ar fi atacurile cibernetice Wannacry și NotPetya. Concluziile Consiliului 

Afaceri Externe subliniază importanța unui spațiu cibernetic deschis, liber, pașnic și sigur și 

subliniază faptul că aplicarea dreptului internațional existent și respectarea normelor 

voluntare, fără caracter obligatoriu, privind comportamentul responsabil al statului sunt 

esențiale pentru menținerea păcii și a stabilității. 

                                                            
30  JOIN(2017) 450 final (13.9.2017). 
31  Mai multe informații cu privire la cererea de propuneri sunt disponibile la adresa:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ict-03-

2018.html.  
32  https://www.icann.org/resources/correspondence/1212685-2018-01-29-en 
33  Concluziile Consiliului referitoare la un cadru privind un răspuns diplomatic comun al UE la activitățile 

cibernetice răuvoitoare („Setul de instrumente pentru diplomația cibernetică”) din 19 iunie 2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ict-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ict-03-2018.html
https://www.icann.org/resources/correspondence/1212685-2018-01-29-en
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5. Dimensiunea externă  

Pentru a accelera colectarea și schimbul de informații pentru combaterea introducerii ilegale 

de migranți, a traficului de persoane, a traficului de arme de foc și a traficului de exporturi de 

petrol din Libia, Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 8-9 martie 2018 a aprobat principiul 

general al participării Europol și a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă la un proiect pilot pentru o „celulă specializată în informații privind 

criminalitatea”, care urmează să fie constituită în cadrul Operațiunii navale Sophia a UE care 

face parte din politica europeană de securitate și apărare comună (EUNAVFOR MED). Celula 

specializată în informații privind criminalitatea va facilita schimbul de informații în timp util 

și bidirecțional în vederea utilizării analitice și operaționale între Operațiunea Sophia și 

agențiile pentru justiție și afaceri interne. Aceasta este prima inițiativă de acest tip între 

agențiile pentru justiție și afaceri interne și misiunile sau operațiunile în materie de politică de 

securitate și de apărare comună. Modalitățile practice sunt discutate în prezent în cadrul 

Consiliului, în vederea demarării proiectului pilot cât mai curând posibil. Odată lansat, 

proiectul va fi evaluat în mod continuu, cu prezentarea unui raport complet către statele 

membre după șase luni în vederea evaluării valorii adăugate și a performanței Celulei 

specializate în informații privind criminalitatea, precum și a aspectelor legale și operaționale 

înainte de luarea oricărei decizii cu privire la continuarea sau replicarea acesteia în cadrul 

altor misiuni sau operațiuni în materie de politică de securitate și de apărare comună. 

Securitatea în Balcanii de Vest are un impact direct asupra securității UE și a statelor sale 

membre. La 6 februarie 2018, Comisia a adoptat o Comunicare intitulată „O perspectivă 

credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune”
34

. 

Planul de acțiune în sprijinul transformării Balcanilor de Vest anexat acesteia stabilește șase 

inițiative tematice emblematice, inclusiv cu privire la securitate și migrație, care urmează să 

fie finalizate până în 2020. Au fost demarate activitățile pentru punerea în aplicare a unei serii 

de acțiuni menite să intensifice cooperarea cu țările din Balcanii de Vest pentru combaterea 

terorismului, prevenirea extremismului violent și combaterea crimei organizate, în special 

prin detașarea de ofițeri de legătură Europol în întreaga regiune
35

 și reuniuni dedicate ale 

experților cu participarea țărilor din Balcanii de Vest, cum ar fi reuniunea Grupului experților 

europeni în materie de arme de foc care a avut loc la Sofia, la 12-13 aprilie 2018 și Dialogul 

UE privind drogurile organizat la Bruxelles, la 18 aprilie 2018. Viitoarea reuniune la nivel 

înalt de la Sofia, din 17 mai 2018, va reprezenta, de asemenea, o ocazie pentru a face un bilanț 

al progreselor realizate în acest sens. 

IV. CONCLUZIE 

La șase luni de la adoptarea unui set de măsuri practice, în octombrie 2017, pentru o mai bună 

protecție a cetățenilor din UE împotriva amenințărilor teroriste, Comisia prezintă, împreună 

cu prezentul raport privind progresele înregistrate, un nou set de măsuri pentru a închide 

spațiul în care teroriștii și infractorii își desfășoară activitatea și pentru a facilita cercetarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor și a atacurilor teroriste. Comisia invită Parlamentul European 

și Consiliul să lucreze la aceste măsuri legislative în regim de urgență pentru a spori și mai 

mult securitatea cetățenilor. 

                                                            
34  Comunicarea Comisiei: O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament 

sporit al UE în regiune, (COM (2018) 65 final). 
35  Până în vara anului 2018, trei ofițeri de legătură Europol vor fi detașați în Albania, Bosnia Herțegovina și 

Serbia. 
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Realizarea unei Europe care își protejează cetățenii rămâne o prioritate politică pentru 

Uniunea Europeană, iar Comisia va continua să depună eforturi pentru o uniune a securității 

efectivă și reală, inclusiv în vederea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern cu 

privire la securitatea internă, astfel cum a fost anunțată în Agenda Liderilor pentru septembrie 

2018, la Viena. Comisia va prezenta următorul raport privind progresele înregistrate către o 

uniune a securității în iunie 2018. 


