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I. INTRODUCERE 

Acesta este cel de al treisprezecelea raport lunar privind progresele înregistrate pentru 

realizarea unei uniuni a securității efective și reale. Raportul prezintă evoluțiile din cadrul a 

doi piloni principali: pe de o parte, combaterea terorismului și a criminalității organizate, 

precum și a mijloacelor utilizate pentru a le sprijini; și, pe de altă parte, consolidarea 

mijloacelor noastre de apărare și dezvoltarea rezilienței împotriva acestor amenințări. 

La 14 decembrie 2017, Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 

2018-2019, semnată de președinții Parlamentului European, președinției prin rotație a 

Consiliului și Comisiei Europene în numele celor trei instituții, subliniază încă o dată 

importanța crucială a unei mai bune protecții a securității cetățenilor
1
, prin plasarea acestei 

teme în centrul activității legislative a Uniunii. Se acordă prioritate inițiativelor menite să 

asigure faptul că autoritățile statelor membre știu cine traversează frontierele externe comune 

ale UE, să instituie sisteme de informații interoperabile la nivelul UE pentru gestionarea 

securității, a frontierelor și a migrației și să consolideze instrumentele de luptă împotriva 

terorismului și de combatere a spălării banilor. 

Prezentul raport prezintă progresele înregistrate cu privire la realizarea priorităților legislative 

legate de uniunea securității. Comisia va continua să impulsioneze realizarea de progrese în 

acest domeniu, în strânsă cooperare cu toate instituțiile și în conformitate cu Programul de 

lucru al Comisiei pentru 2018, care, de asemenea, acordă prioritate acestor activități
2
. 

Lucrările Comisiei vor contribui la reuniunea informală a liderilor privind securitatea, 

anunțată în agenda liderilor
3
, care va avea loc în septembrie 2018 la Viena. 

De asemenea, prezentul raport stabilește o serie de acțiuni pe care Comisia le va întreprinde 

pentru a intensifica sprijinul acordat statelor membre în combaterea radicalizării, atât 

online, cât și offline, în special prin acțiuni subsecvente constatărilor preliminare și 

recomandărilor Grupului de experți la nivel înalt privind radicalizarea
4
 și prin intensificarea 

cooperării cu platformele de internet împotriva conținutului online cu caracter terorist. 

Prevenirea și combaterea radicalizării rămâne o provocare majoră pentru statele membre care 

necesită o abordare coordonată între guverne și la nivel local. Grupul de experți, instituit în 

iulie 2017 pentru a elabora recomandări pentru activitatea viitoare, a identificat o serie de 

domenii prioritare care necesită acțiuni suplimentare.  

În sfârșit, prezentul raport prezintă, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a altor dosare prioritare din cadrul uniunii securității, în special cu privire 

la securitatea cibernetică, protecția spațiilor publice, cercetarea în domeniul securității 

și dimensiunea externă a combaterii terorismului. 

II. PUNEREA ÎN APLICARE A PRIORITĂȚILOR LEGISLATIVE  

În Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2018-2019, cele trei 

instituții au convenit să acorde un tratament prioritar în cadrul procesului legislativ pentru 

31 de noi inițiative pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică, în scopul 

asigurării unor progrese substanțiale și, acolo unde este posibil, al realizării acestora înainte de 

                                                            
1  https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en  
2  COM(2017) 650 final (24.10.2017). 
3  http://www.consilium.europa.eu/media/21585/leadersagenda_ro03.pdf  
4  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3552  

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
http://www.consilium.europa.eu/media/21585/leadersagenda_ro03.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3552
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alegerile europene din 2019. O mai bună protecție a securității cetățenilor noștri este 

primul domeniu enumerat în documentul de lucru atașat declarației comune. 

Printre prioritățile legislative enumerate sunt propunerile Comisiei privind 

interoperabilitatea
5
 sistemelor de informații pentru gestionarea securității, a frontierelor și a 

migrației, adoptate în decembrie 2017 și cu privire la care au început în prezent lucrările în 

cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Comisia a prezentat propunerile Comisiei 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European la 

15 ianuarie 2018. Primele discuții au avut loc la nivel de grup de lucru al Consiliului. Având 

în vedere prioritatea deosebită acordată acestei inițiative, Comisia colaborează cu Parlamentul 

European și cu Consiliul pentru a realiza progrese cât mai rapid posibil. În ceea ce privește 

lucrările referitoare la eliminarea lacunelor în materie de informații, sunt în curs triloguri între 

colegiuitori cu privire la propunerea Comisiei de a institui un sistem european de informații 

și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)
6
. Ținând seama de importanța acestei 

propuneri, tot în contextul obiectivului comun de a înregistra progrese rapide cu privire la 

interoperabilitate, Comisia solicită colegiuitorilor să ajungă la un acord în următoarele 

săptămâni.  

În ceea ce privește acțiunile de maximizare a beneficiilor sistemelor de informații existente, 

sunt în curs triloguri între colegiuitori cu privire la cele trei propuneri legislative vizând 

consolidarea Sistemului de informații Schengen (SIS).
7
 Comisia solicită insistent ambilor 

colegiuitori să ajungă rapid la un acord cu privire la aceste propuneri, ca un pas important în 

direcția unor sisteme de informații mai puternice și mai inteligente pentru frontiere și 

securitate și interoperabilitatea acestora
8
. În ceea ce privește propunerea suplimentară a 

Comisiei de a facilita schimbul de informații privind cazierele judiciare ale resortisanților 

țărilor terțe în UE prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la 

cazierele judiciare (ECRIS)
9
, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE) a Parlamentului European urmează să voteze cu privire la mandatul său de negociere 

la 25 ianuarie 2018. Comisia solicită ambilor colegiuitori să ajungă fără întârziere la un acord 

asupra propunerilor de reformare a Sistemului european de informații cu privire la cazierele 

judiciare. În paralel cu această activitate legislativă, eforturile practice de intensificare a 

schimburilor de informații produc rezultate. De exemplu, Europol informează că, în cursul 

anului 2017, au fost schimbate peste un milion de mesaje SIENA între Europol, statele 

membre și părți terțe
10

. Comisia continuă să colaboreze cu toate statele membre cu privire la 

punerea în aplicare și asigurarea aplicării depline a sistemelor de informații existente, în 

special cu statele membre care se află încă într-un stadiu insuficient de avansat al punerii în 

aplicare a Directivei privind registrul UE cu numele pasagerilor (PNR)
11

, care trebuie pusă în 

                                                            
5  COM(2017) 793 final și COM(2017) 794 final (12.12.2017). 
6  COM(2016) 731 final (16.11.2016). 
7  COM(2016) 881 final, 882 final și 883 final (21.12.2016). 
8  A se vedea comunicarea din aprilie 2016 privind „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente 

în materie de frontiere și securitate” [COM(2016) 205 final, 6.4.2016] și abordarea Comisiei privind 

gestionarea datelor în materie de frontiere și de securitate, astfel cum este prevăzută în cel de Al șaptelea 

raport al Comisiei referitor la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și 

reale [COM(2017) 261 final, 16.5.2017]. 
9  COM(2017) 344 final (29.6.2017). 
10  https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/more-one-million-operational-messages-shared-between-

europol-member-states-and-third-parties-in-2017. SIENA este aplicația de rețea pentru schimbul securizat 

de informații, gestionată de către Europol, care permite o comunicare rapidă și sigură și schimbul de 

informații operaționale și strategice legate de infracțiuni. 
11  Directiva 2016/681 (27.4.2016). 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/more-one-million-operational-messages-shared-between-europol-member-states-and-third-parties-in-2017
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/more-one-million-operational-messages-shared-between-europol-member-states-and-third-parties-in-2017
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aplicare integral până la 25 mai 2018.  

 

În iunie 2017, Comisia a prezentat o propunere legislativă
12

 de consolidare a mandatului 

euLISA
13

, permițând agenției să asigure punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a noii 

abordări privind gestionarea datelor în materie de frontiere și securitate. În cadrul sesiunii sale 

plenare din ianuarie 2018, Parlamentul European și-a adoptat mandatul pentru a participa la 

negocierea privind propunerea Comisiei, permițând începerea discuțiilor interinstituționale. 

În domeniul detectării și prevenirii finanțării terorismului, Consiliul UE și Parlamentul 

European au ajuns la un acord politic la 13 decembrie 2017 privind Propunerea Comisiei 

Europene de modificare a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor 

(a cincea DCSB).
14

 Textul final de compromis trebuie încă să fie aprobat oficial de ambele 

instituții. Este probabil ca directiva modificată să fie publicată în Jurnalul Oficial al UE până 

la mijlocul lui 2018, ceea ce ar însemna că intrarea în vigoare va avea loc la 18 luni după 

publicare, și anume la sfârșitul anului 2019. Directiva conține mai multe măsuri noi pentru a 

ajuta autoritățile naționale să monitorizeze mai bine fluxurile financiare ilegale. Un element 

esențial al acestei directive este faptul că sporește transparența cu privire la deținătorii reali de 

societăți, fiducii și alte construcții juridice, prin consolidarea cerințelor legate de registrele 

beneficiarilor reali. Registrul privind beneficiarii reali ai societăților va fi în totalitate public, 

în timp ce cel privind fiduciile și alte construcții juridice va fi deplin accesibil autorităților 

competente și entităților obligate (cum ar fi băncile) și oricărei persoane care poate dovedi un 

interes legitim de a avea acces la astfel de informații. De asemenea, directiva îmbunătățește 

accesul unităților de informații financiare (FIU) la informațiile relevante, inclusiv cărțile 

funciare, și la nou-createle registre centralizate de conturi bancare. Aceasta sporește și 

cooperarea și facilitează schimbul de informații între autoritățile de supraveghere financiară 

din UE. Un alt element-cheie al directivei este reducerea importantă a anonimatului din jurul 

unor produse precum cardurile preplătite și monedele virtuale. În ultimul rând, directiva 

adaugă criterii suplimentare, inclusiv transparența, pentru înscrierea pe liste a țărilor terțe cu 

grad înalt de risc, asigurând astfel un nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare 

provenite din țări terțe cu grad înalt de risc. 

În urma adoptării de către Parlamentul European a poziției sale din 11 decembrie 2017 

referitoare la propunerea Comisiei de directivă de armonizare a definiției și a sancțiunilor 

penale pentru spălarea banilor
15

, discuțiile interinstituționale au început la 17 ianuarie 2018.  

În domeniul securității cibernetice, colegiuitorii analizează propunerea Comisiei
16

 de 

regulament de instituire a unui nou mandat pentru Agenția UE pentru Securitatea Rețelelor și 

a Informațiilor (ENISA) și a unui cadru european pentru certificare („Legea privind 

securitatea cibernetică”). Au avut loc mai multe runde de discuții la nivel de grup de lucru al 

Consiliului. Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a Parlamentului European a 

organizat o primă audiere la 27 noiembrie 2017. Având în vedere amenințările cibernetice 

aflate în rapidă evoluție, Comisia solicită colegiuitorilor că lucreze în continuare pe baza 

propunerii în mod prioritar, pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului. 

                                                            
12  COM(2017) 352 final (29.6.2017).  
13  Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de 

Libertate, Securitate și Justiție. 
14  COM(2016) 450 final (5.7.2016). 
15  COM(2016) 826 final (21.12.2016). 
16  COM(2017) 477 final (13.9.2017). 
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III. PREVENIREA RADICALIZĂRII  

1. Grupul de experți la nivel înalt privind radicalizarea 

Grupul de experți la nivel înalt privind radicalizarea, instituit pentru a intensifica eforturile de 

prevenire și combatere a radicalizării și pentru a îmbunătăți coordonarea și cooperarea dintre 

toate părțile interesate relevante, a prezentat raportul său intermediar
17

 în noiembrie 2017. 

Consiliul Justiție și Afaceri Interne a discutat constatările și recomandările grupului de experți 

la 7 decembrie 2017. În raportul intermediar, grupul de experți evidențiază activitățile 

efectuate în ceea ce privește prevenirea radicalizării la nivelul UE, în special prin inițiative 

precum Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), 

Forumul UE pentru internet și Rețeaua europeană de comunicații strategice (ESCN). În 

raportul său intermediar, grupul a susținut necesitatea ca între statele membre, practicieni și 

cercetători să aibă loc schimburi mai sistematice privind combaterea radicalizării și să existe 

structuri de sprijin mai puternice la nivelul UE. Aceasta corespunde constatărilor evaluării 

cuprinzătoare a politicilor UE în materie de securitate care a evidențiat necesitatea unei 

coordonări sporite a activităților de prevenire ale UE
18

. 

Pentru a da curs raportului intermediar, Comisia depune eforturi pentru a accelera adoptarea 

inițiativelor existente privind combaterea radicalizării, pentru a consolida implicarea statelor 

membre și pentru a institui un mecanism de cooperare la nivelul UE. Comisia va urmări o 

abordare treptată și, ca prim pas, va consolida coordonarea activității de prevenire la nivelul 

UE. 

De asemenea, Comisia va da curs recomandărilor grupului de experți privind acțiuni 

suplimentare într-o serie de domenii prioritare care să răspundă amplorii și ritmului 

provocărilor generate de radicalizare. Aceste recomandări vor fi puse în aplicare în special 

prin activitatea Centrului de excelență al rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la 

radicalizare, astfel cum se prevede în planul său anual de activitate pentru 2018. În plus, 

pentru a promova valori comune prin intermediul educației, Comisia a adoptat la 

17 ianuarie 2018 o recomandare specifică prin care se solicită statelor membre să ia măsuri 

suplimentare pentru a consolida gândirea critică, educația în domeniul mass-mediei și valorile 

împărtășite pentru a crea un sentiment mai puternic de apartenență la nivel local și național
19

. 

Un domeniu prioritar evidențiat de grupul de experți este radicalizarea în închisori, care 

rămâne o preocupare majoră. Comisia va consolida schimbul de cele mai bune practici și 

cercetarea specifică și va examina împreună cu statele membre posibilitatea organizării unor 

evaluări inter pares ale programelor de deradicalizare prin intermediul Rețelei pentru 

sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare. La 27 februarie 2018, Comisia va organiza, 

în cooperare cu președinția bulgară, cu Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și 

Corecționale (EUROPRIS) și cu Confederația Europeană privind Eliberarea Condiționată, o 

conferință pentru a face schimb de cele mai bune practici între judecători, procurori și 

personalul penitenciar și de probațiune privind radicalizarea în închisori.  

 De asemenea, Comisia va continua să ofere, în cadrul programului său „Justiție”, granturi 

pentru acțiuni menite să sprijine proiecte în acest domeniu, inclusiv proiecte legate de 

                                                            
17  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=36235&no=1 
18  A se vedea cel de Al nouălea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și 

reală [COM(2017) 407 final, 26.7.2017] și documentul de lucru al serviciilor Comisiei anexat la acesta 

[SWD(2017) 278 final]. 
19  COM (2018)23 final (17 ianuarie 2018). 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=36235&no=1
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formarea judiciară a judecătorilor, procurorilor și personalului penitenciar și de probațiune. Pe 

baza schimburilor cu practicienii, cu factorii de decizie și cu actorii publici din statele 

membre, Centrul de excelență al rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la 

radicalizare pregătește o nouă ediție a manualului său privind combaterea radicalizării în 

închisori și practici în materie de probațiune, prezentând noi practici.  

De asemenea, este necesar să se intensifice eforturile de combatere a propagandei teroriste. 

Pe lângă activitățile de combatere a radicalizării online (a se vedea secțiunea de mai jos), 

Rețeaua europeană de comunicații strategice și Centrul de excelență al rețelei pentru 

sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare oferă sprijin statelor membre prin schimbul 

de cele mai bune practici cu privire la discursuri alternative și contradiscursuri și prin 

consolidarea capacității lor în materie de răspunsuri strategice la discursurile teroriste. 

Pentru a îmbunătăți sprijinul pentru acțiunile la nivel local, Comisia va analiza structurile de 

sprijin existente și abordările multiinstituționale, în vederea identificării bunelor practici 

pentru cooperarea locală în domenii precum protocoalele de schimb de informații sau 

verificarea partenerilor din societatea civilă. Experiențele dobândite în urma proiectelor 

finanțate de UE, a vizitelor de studiu și a atelierelor specializate organizate de Grupul de lucru 

local al Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare vor contribui la 

această analiză de ansamblu. Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare 

este pregătită să ofere servicii de consiliere specifică pentru a sprijini eforturile de combatere 

a radicalizării la nivel local și național. 

Un alt domeniu prioritar este fenomenul luptătorilor teroriști străini care se întorc din zone 

de conflict. În urma pierderilor teritoriale suferite de Daesh în Siria și Irak, există multe 

dezbateri în rândul experților și al publicului larg cu privire la modul de abordare a unor 

provocări cum sunt cele reprezentate de copiii și familiile care se întorc din zone de conflict 

sau au crescut într-un mediu radicalizat. Comisia va organiza, împreună cu președinția 

bulgară, o conferință la Sofia în aprilie 2018 dedicată schimbului între statele membre de cele 

mai bune practici în materie și lecții învățate pentru a face față problemei pe care o reprezintă 

persoanele care se întorc din zone de conflict, inclusiv femei și copii. În plus, având în vedere 

necesitatea unor reacții adaptate pentru a aborda situația copiilor în contextul întoarcerilor din 

zone de conflict, Comisia va efectua o analiză comparativă a abordărilor existente cu privire 

la riscuri și la nevoi, precum și la detectarea precoce. În același timp, cooperarea cu țările 

terțe, în special cu Turcia, și cu organismele internaționale, inclusiv cu ONU și cu Forumul 

mondial pentru combaterea terorismului, este esențială. 

Recunoscând legătura dintre securitatea internă și cea externă, Comisia, în cooperare cu 

Serviciul European de Acțiune Externă, va spori sprijinul său pentru strategiile de prevenire 

și mecanismele de cooperare în țările partenere din afara UE. Ea va institui o rezervă de 

experți și parteneri ai UE adecvați pentru mobilizare externă și va sprijini crearea unei 

platforme a organizațiilor societății civile care va funcționa ca centru de acțiune pentru 

prevenirea radicalizării în afara UE. În 2018, Comisia va lansa mai multe apeluri pentru 

sprijinirea cercetării locale privind factorii care duc la apariția extremismului violent în 

regiunile prioritare.  

2. Combaterea conținutului online cu caracter terorist 

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

anterioare privind uniunea securității, Comisia promovează cooperarea cu platformele pentru 

a detecta și a elimina conținutul online cu caracter terorist și alte tipuri de conținut online 
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ilegal și, dacă este necesar, va propune acte legislative privind eliminarea conținutului cu 

caracter terorist. La 9 ianuarie 2018, Comisia a convocat o masă rotundă cu reprezentanți la 

nivel înalt din partea platformelor online pentru a discuta despre progresele realizate în 

combaterea răspândirii conținutului online ilegal. Comisia a solicitat platformelor să 

intensifice și să accelereze progresele realizate până în prezent și resursele investite, pentru a 

asigura o protecție mai bună a cetățenilor UE. Comisia se bazează pe faptul că platformele 

online își vor intensifica și își vor accelera eforturile, acoperind printre altele cooperarea mai 

strânsă cu autoritățile de aplicare a legii naționale și internaționale, intensificarea schimbului 

de know-how între actorii din mediul online, acțiuni suplimentare împotriva reapariției 

conținutului ilegal eliminat, rapiditatea eliminării și investiții suplimentare în instrumente de 

detectare automată, în conformitate cu comunicarea Comisiei din septembrie 2017.
 20

 Comisia 

depune eforturi pentru a găsi noi modalități de monitorizare a progreselor prin intermediul 

unor indicatori specifici, precum și pentru a face ca dialogurile existente să fie mai bine 

orientare și mai concrete. Forumul UE pentru internet dezvoltă un mecanism de raportare 

specific cu indicatori pentru eliminarea conținutului cu caracter terorist, pe baza cărora 

platformele de internet au fost invitate să transmită informații în vederea următoarei reuniuni 

la nivel de înalți funcționari a Forumului care va avea loc în februarie 2018. 

De asemenea, Comisia analizează în prezent măsuri mai specifice care ar putea fi luate rapid 

pentru a îmbunătăți reacția la conținutul online cu caracter terorist, înainte ca aceasta să 

decidă dacă va fi necesară adoptarea de acte legislative.  

IV. PUNEREA ÎN APLICARE A ALTOR DOSARE PRIORITARE ÎN MATERIE 

DE SECURITATE  

1. Securitatea cibernetică 

În cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia continuă să pună în aplicare 

acțiunile stabilite în Comunicarea comună
21

 din septembrie 2017 intitulată „Reziliență, 

prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE”. Comisia 

consultă părțile interesate și depune eforturi în vederea elaborării unei evaluări a impactului 

pentru o propunere legislativă de instituire a unei rețele de centre de competență în materie 

de securitate cibernetică, grupate în jurul unui Centru european pentru cercetare și 

competențe în domeniul securității cibernetice. Acest lucru este în conformitate cu 

Concluziile Consiliului din noiembrie 2017 privind comunicarea comună, în care se solicită 

Comisiei să prezinte propunerea legislativă până la mijlocul anului 2018. De asemenea, 

Comisia a început un exercițiu de inventariere a competențelor în întreaga UE. Cercetarea 

efectuată de Comisie va fi completată de rezultatele unui sondaj cu autoînregistrare lansat la 

10 ianuarie 2018
22

. Comisia invită toate centrele de securitate cibernetică interesate din UE să 

ofere informații cu privire la competențele și activitățile lor. În sfârșit, Comisia a luat măsuri 

cu privire la angajamentul său de a lansa un proiect pilot în valoare de 50 de milioane EUR în 

temeiul Programului-cadru Orizont 2020 pentru a sprijini crearea rețelei de centre de 

competență. Comisia a prezentat statelor membre o propunere de modificare a programului de 

lucru pentru perioada 2018-2020 și intenționează să lanseze o cerere de propuneri în primul 

trimestru al anului 2018. 

                                                            
20  COM(2017) 555 final (28.9.2017). 
21  JOIN(2017) 450 final (13.9.2017). 
22  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurity-survey. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0555&from=en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurity-survey
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În septembrie 2017, Comisia a propus
23

 consolidarea capacității de disuasiune prin noi măsuri 

de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată altele decât numerarul. Directiva 

propusă va consolida capacitatea autorităților de aplicare a legii de a combate această formă 

de criminalitate și, de asemenea, va introduce norme comune privind nivelul sancțiunilor și va 

clarifica sfera de competență a statelor membre în cazul unor astfel de infracțiuni. Comisia 

invită colegiuitorii să adopte mandatele lor de negociere pentru a permite începerea discuțiilor 

interinstituționale cu privire la propunere, în vederea ajungerii la un acord până la sfârșitul 

anului. 

În octombrie 2017, Comisia a prezentat un set de măsuri menite să sprijine autoritățile de 

aplicare a legii și cele judiciare în cazul în care se confruntă cu utilizarea criptării de către 

infractori. În acest sens, în cel de al 12-lea raport privind progresele înregistrate privind 

uniunea securității, Comisia s-a angajat să prezinte rapoarte cu privire la fondurile puse la 

dispoziție pentru a sprijini autoritățile de aplicare a legii atunci când se confruntă cu utilizarea 

criptării în cadrul anchetelor penale
24

. Având în vedere solicitarea de sprijin suplimentar a 

statelor membre în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din decembrie 2017, Comisia 

va modifica bugetul Europol pentru 2018 cu o sumă suplimentară de 5 milioane EUR pentru a 

consolida capacitatea Europol de a decripta informațiile obținute în mod legal în cadrul 

anchetelor penale. Astfel cum s-a anunțat în octombrie 2017, este necesară o evaluare 

continuă a aspectelor tehnice și juridice privind rolul criptării în anchetele penale, având în 

vedere evoluția constantă a tehnicilor de criptare, utilizarea lor tot mai intensă de către 

infractori și efectul asupra anchetelor penale. Comisia va continua această activitate 

importantă. 

Toamna trecută, Serviciul European de Acțiune Externă, în cooperare cu Comisia, a organizat 

dialoguri pe teme cibernetice cu China, India, SUA și Brazilia, în cadrul cărora s-a discutat 

despre punerea în aplicare a normelor cibernetice, măsurile de consolidare a încrederii în 

securitatea cibernetică, aplicarea legislației internaționale existente în spațiul cibernetic și 

politicile cibernetice interne ale UE și ale partenerilor săi. În plus, s-au realizat progrese în 

ceea ce privește consolidarea capacităților cibernetice în țările terțe. În materie de apărare 

cibernetică, Comitetul politic și de securitate a adoptat raportul privind punerea în aplicare a 

cadrului de politici pentru apărarea cibernetică. Consultările anuale la nivel înalt pe teme 

cibernetice între personalul UE și cel al NATO au avut loc la 8 decembrie 2017 și s-au axat pe 

punerea în aplicare a acțiunilor cibernetice în temeiul declarației comune. În decembrie 2017, 

Serviciul European de Acțiune Externă a organizat, de asemenea, un exercițiu cu statele 

membre pentru a operaționaliza Orientările privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru 

un răspuns diplomatic comun la atacurile cibernetice din partea actorilor statali și nestatali.  

2. Protecția spațiilor publice 

Comisia pune în aplicare în mod prioritar Planul de acțiune privind sprijinirea protecției 

spațiilor publice
25

, în conformitate cu Programul de lucru al Comisiei pe 2018. La 

20 decembrie 2017, Comisia a organizat prima reuniune a Forumului operatorilor din UE, 

care a reunit autorități publice și operatori privați de diverse spații publice, cum ar fi zone de 

transport, centre de expoziții, stadioane, spitale, centre comerciale și sectoare ale 

divertismentului. Obiectivul forumului este de a promova cooperarea dintre sectorul public și 

                                                            
23  COM(2017) 489 final (13.9.2017). 
24  COM(2017) 779 final (12.12.2017). 
25  COM(2017) 612 final (18.10.2017). 
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cel privat cu privire la protecția spațiilor publice prin împărtășirea lecțiilor învățate și a 

bunelor practici, schimbul de informații, încurajarea învățării transsectoriale și elaborarea de 

orientări. Aceasta acoperă activități precum detectarea, testarea de noi tehnologii și soluții de 

securitate, dezvoltarea de standarde și efectuarea de evaluări ale riscurilor și ale 

vulnerabilității. Toți participanții au subliniat importanța dezvoltării unui veritabil parteneriat 

între sectorul public și cel privat, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, precum și 

necesitatea de a continua lucrările în cadrul unor reuniuni dedicate sectoarelor specifice, 

precum transportul, evenimentele de masă și de divertisment, sectorul hotelier sau cel 

comercial. Imediat după prima reuniune a Forumului operatorilor din UE și ținând seama de 

faptul că într-o serie de atacuri teroriste au fost implicate vehicule închiriate, Comisia a 

organizat și o reuniune cu reprezentanții sectorului închirierilor auto, la 

21 decembrie 2017. Operatorii au fost de acord cu statele membre cu privire la importanța 

unei sensibilizări suplimentare, astfel încât personalul să dispună de instrumentele și 

competențele necesare pentru a recunoaște închirierile suspecte din perspectiva combaterii 

terorismului. Comisia va institui un portal care să faciliteze schimbul de bune practici în acest 

domeniu. 

Planul de acțiune prevede instituirea unui dialog strâns cu autoritățile regionale și locale. În 

acest scop, Comisia și Comitetul Regiunilor organizează o conferință la Bruxelles pe 8 martie 

care va reuni primarii dintr-un număr mare de orașe europene, inclusiv orașele care au fost 

lovite de atacuri teroriste, pentru a facilita schimbul de informații privind protecția spațiilor 

publice. Conferința va trage învățăminte din recentele atacuri și va identifica cele mai bune 

practici care apar în orașele din întreaga Uniune. De asemenea, conferința va face un bilanț al 

proiectelor-pilot în curs sau planificate și își propune să identifice modul în care finanțarea 

UE poate sprijini cel mai bine aceste eforturi. 

Finanțarea este, într-adevăr, un aspect important al sprijinului pentru protecția spațiilor 

publice. Lansarea planului de acțiune a fost însoțită de cereri de propuneri prin intermediul 

Fondului pentru securitate internă – Poliție pentru o sumă totală de 18,5 milioane EUR, 

precum și, pe termen mai lung, de anunțarea unei finanțări suplimentare de până la 

100 de milioane EUR prin inițiativa „Acțiuni Urbane Inovatoare” (UIA)
26

 din cadrul Fondului 

european de dezvoltare regională. În urma finalizării consultării publice lansate la 

15 septembrie 2017, Comisia a organizat la Bruxelles la 18 ianuarie 2018 un atelier cu părțile 

interesate privind perspectiva urbană a securității în spațiile publice. Participanții au discutat 

despre principalele probleme de securitate în orașe și răspunsurile la nivel local cu 

reprezentanți ai administrațiilor naționale și locale, ai rețelelor europene, ai mediului 

academic și de cercetare, ai ONG-urilor și ai altor instituții internaționale. Rezultatele acestui 

atelier vor contribui la definirea domeniului de aplicare al acțiunilor legate de inițiativa 

„Acțiuni Urbane Inovatoare” și de Agenda urbană a UE. 

De asemenea, Comisia adoptă măsuri pentru a aborda riscurile de securitate legate de sectorul 

transportului rutier comercial. În ianuarie 2018 a fost publicat un set de instrumente de 

securitate în scopul oferirii de orientări operaționale pentru a ajuta șoferii de camion, 

companiile de transport și alte părți interesate importante să facă față furtului de marfă, 

intrărilor de pasageri clandestini în remorcile tirurilor și eventualelor amenințări legate de 

terorism. De asemenea, acesta actualizează și îmbunătățește bunele practici contemporane în 

materie de securitate, care devin rapid depășite în contextul unei amenințări în permanentă 

evoluție, al tehnologiilor emergente și al modificărilor de reglementare. 

                                                            
26  http://www.uia-initiative.eu/en  

http://www.uia-initiative.eu/en
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3. Cercetarea în domeniul securității 

Cu un buget pentru cercetare și inovare de 1 miliard EUR, uniunea securității este unul dintre 

cele patru domenii prioritare ale noastre în cadrul programului de lucru 2018-2020 pentru 

Orizont 2020, ceea ce reprezintă 50 % din totalul finanțării publice pentru cercetarea în 

domeniul securității în UE. Cercetarea privind amenințările la adresa securității va sta la baza 

unui răspuns coordonat la nivelul UE și va atenua riscurile legate de terorism, infracțiunile 

grave, securitatea frontierelor, criminalitatea informatică, amenințările hibride și de alte 

domenii. 

În cadrul comunității de utilizatori pentru securitate și societăți reziliente, Comisia a organizat 

în decembrie 2017 două ateliere cu privire la proiecte legate de radicalizare și cu privire la 

proiecte legate de criminalitatea informatică. Atelierul privind combaterea radicalizării a 

reunit participanți din proiecte de cercetare relevante desfășurate în cadrul celui de Al șaptelea 

program-cadru, al programului Orizont 2020 (cercetarea în domeniul securității) și al 

Fondului pentru securitate internă – Poliție, precum și membri ai Rețelei pentru sensibilizarea 

publicului cu privire la radicalizare. Acesta a permis identificarea domeniilor de sinergie în 

care cercetarea în domeniul securității poate sprijini acțiunile UE de combatere a radicalizării. 

Atelierul privind criminalitatea informatică a reunit participanți la proiectele de cercetare 

legate de această tematică, Centrul european de combatere a criminalității informatice (EC3) 

din cadrul Europol și reprezentanții a două rețele de practicieni în materie de aplicare a legii 

care fuseseră instituite anul trecut în cadrul programului Orizont 2020 pentru a îmbunătăți 

pătrunderea pe piață a rezultatelor cercetării. Atelierul a permis mai multor proiecte să își 

prezinte rezultatele obținute în diverse domenii ale criminalității informatice, cum ar fi 

criminalistica digitală și probele digitale, programele malware motivate financiar, monedele 

virtuale, detectarea conținutului online cu caracter terorist sau analiza volumelor mari de date. 

4. Dimensiunea externă a combaterii terorismului 

UE are în prezent o rețea de experți în materie de combatere a terorismului/securitate detașați 

în 13 delegații ale UE din țări terțe. Această rețea a adus o veritabilă valoare adăugată 

asigurând legătura esențială dintre securitatea externă și cea internă a UE și reprezintă o parte 

importantă a sprijinului UE în favoarea țărilor terțe în lupta împotriva terorismului. 

Concluziile Consiliului din iunie 2017 privind acțiunea externă a UE în acest domeniu au 

recunoscut valoarea activității experților UE de pe teren și au solicitat extinderea domeniului 

de aplicare geografică și funcțională a rețelei. Această decizie a fost adoptată la 

18 ianuarie 2018 de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate/vicepreședintele Comisiei (ÎR/VP). Patru noi experți vor fi în curând trimiși la 

următoarele delegații ale UE: misiunea UE la ASEAN cu sediul la Jakarta, cu acoperirea 

geografică a Asiei de Sud-Est, delegația UE din Bișkek, Kârgâzstan, cu acoperirea geografică 

a țărilor din Asia Centrală, delegația UE de la Nairobi, Kenya, cu acoperirea geografică a 

Cornului Africii și delegația UE de la Addis Abeba, Etiopia, care asigură legătura cu Uniunea 

Africană și cu instituțiile sale regionale și funcționale. 

V. CONCLUZIE 

Prezentul raport prezintă progresele înregistrate în realizarea obiectivelor inițiativelor legate 

de securitate identificate în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 

2018-2019. Realizarea obiectivelor acestor inițiative va avea o importanță crucială pentru 

finalizarea unei uniuni a securității efective și reale, care să protejeze mai bine securitatea 

cetățenilor noștri.  
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De asemenea, prezentul raport oferă informații actualizate cu privire la o serie de acțiuni 

întreprinse la nivelul UE în diferite domenii de politică pentru sporirea securității interne, în 

special acțiuni menite să intensifice sprijinul pentru eforturile statelor membre de combatere a 

radicalizării la nivel național și local, reflectând recomandările intermediare ale Grupului de 

experți la nivel înalt privind radicalizarea. Comisia îi invită pe toți actorii implicați să 

continue această activitate în mod prioritar, prin cooperarea între sectoare și niveluri de 

politică și prin schimbul de bune practici în vederea combaterii radicalizării ca o provocare 

comună. 

Comisia va continua să prezinte rapoarte periodice privind progresele înregistrate pentru 

realizarea unei uniuni a securității efective și reale. 


