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ANEXĂ  

Proiect de decizie a Consiliului European 

de modificare a articolului 86 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în 

ceea ce privește competențele Parchetului European (EPPO) 

 

CONSILIUL EUROPEAN, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 17 alineatul (1), și 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 86 alineatul (4), 

având în vedere avizul Comisiei Europene, 

având în vedere aprobarea Parlamentului European, 

întrucât: 

 

(1) Articolul 86 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

împuternicește Consiliul European, care hotărăște în unanimitate, după aprobarea 

Parlamentului European și după consultarea Comisiei, să adopte o decizie de modificare a 

articolului 86 alineatele (1) și (2) din același tratat în vederea extinderii atribuțiilor 

Parchetului European pentru a include combaterea criminalității grave de dimensiune 

transfrontalieră.  

  

(2) Având în vedere caracterul transfrontalier al terorismului și recunoscând necesitatea 

unui răspuns cuprinzător la nivel european în fața terorismului, Consiliul European consideră 

că este necesar să se modifice articolul 86 alineatele (1) și (2) din tratat în vederea extinderii 

atribuțiilor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism care afectează mai 

multe state membre, 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Articolul 86 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se modifică după 

cum urmează: 

(1) La alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 
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„(1) Pentru combaterea terorismului și infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare 

ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă 

specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în 

unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.” 

 

(2)  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Parchetul European are competența de a cerceta, de a urmări și de a trimite în judecată, 

după caz în colaborare cu Europol, autorii și coautorii infracțiunilor de terorism care afectează 

mai multe state membre și ai infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale 

Uniunii, în conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul (1). 

Parchetul European exercită în fața instanțelor competente ale statelor membre acțiunea 

publică în legătură cu aceste infracțiuni.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale. 

 

Adoptată la Bruxelles, xx xxxxx 20xx. 

Pentru Consiliul European  

Președintele  

 

 

 


