Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Afaceri Europene

Bucureşti, 12 noiembrie 2018
Nr.
4 c-22 / 522

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 6 - 8 noiembrie 2018

În perioada 6 – 8 noiembrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Examinarea în fond a două acte europene și adoptarea opiniilor:
1.

2.

II.

Studiu individual:
1.

2.

3.
4.
5.
III.

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului on-line cu
caracter terorist – O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea
liderilor de la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018, COM(2018)
640
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul
European – O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a
competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile
de terorism transfrontaliere – Contribuția Comisiei Europene la
reuniunea liderilor de la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018,
COM(2018) 641

Comunicare a Comisiei către Consiliul European, Parlamentul
European și Consiliu – Un actor mai puternic pe plan mondial: un
proces mai eficient de luare a deciziilor pentru politica externă și
de securitate a UE, COM(2018) 647
Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și
Banca Europeană de Investiții – Conectarea Europei cu Asia –
Elemente constitutive pentru o strategie a UE, JOIN(2018) 31
Raportul Comisiei Europene pe anul 2017 privind relațiile cu
parlamentele naționale
Raportul Comisiei Europene pe anul 2017 privind aplicarea
principiilor subsidiarității și proporționalității - COM(2018) 490
Alegeri pentru Parlamentul European 2019 – reguli naționale
Diverse
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 Marți, 6 noiembrie, lucrările au fost conduse de către domnul deputat
Angel TÎLVĂR, preşedintele comisiei.
În deschiderea ședinței, domnul președinte a prezentat ordinea de zi.
Supunând-o la vot, aceasta a fost aprobată în unanimitate de către membrii
comisiei.
Domnul Tîlvăr a informat despre vizita oficială în România a unei delegații a
Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Croației, care va avea loc în
data de 12 noiembrie a.c., la Palatul Parlamentului. Cu această ocazie,
delegația croată dorește o întrevedere și cu membrii ai Comisiei pentru afaceri
europene. În acest sens, domnul președinte a solicitat membrilor comisiei
opțiuni de participare.
În continuare, s-a trecut la dezbateri asupra punctelor înscrise pe ordinea de
zi.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută Propunerea de Regulament
al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării
conținutului on-line cu caracter terorist – O contribuție a Comisiei Europene la
reuniunea liderilor de la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018, COM(2018)
640.
Propunerea stabilește norme uniforme pentru a preveni utilizarea abuzivă a
serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului on-line care ar avea
caracter terorist.
Comisia pentru afaceri europene susține atât procedura de semnalare
operativă a conținutului potențial terorist prevăzută în regulament, cât și
măsurile de salvgardare prevăzute pentru a asigura respectarea deplină a
drepturilor fundamentale, precum libertatea de exprimare și de informare întro societate democratică, recomandând evaluarea periodică a eficienţei acestor
măsuri.
În același timp, consideră că, pentru prevenirea abuzurilor, conținutul digital
cu posibil caracter terorist ar trebui analizat în context, prin interpretarea
transparentă a noțiunii de diseminare.
Membrii comisiei își manifestă îndoiala cu privire la utilitatea practică a
prevederii conform căreia furnizorii de servicii de găzduire care nu au niciun
sediu pe teritoriul unui stat membru, dar care oferă servicii în cadrul Uniunii,
ar trebui să desemneze un reprezentant legal în Uniune, având în vedere
complexitatea reţelelor şi a mijloacelor tehnice disponibile pe plan mondial și ca alternativă, recomandă utilizarea tratatelor la care Uniunea este parte,
pentru a stabili obligații similare.
Totodată, s-a subliniat necesitatea unei concordanțe în aplicarea sancțiunilor
de către statele membre în cazul nerespectării sistematice a obligațiilor de
eliminare, astfel încât criteriile pe care statele membre trebuie să le ia în
considerare atunci când stabilesc tipul și nivelul sancțiunilor să cunoască o
aplicare unitară pe planul Uniunii, evitându-se astfel căutarea celui mai
prielnic regim juridic din acest punct de vedere.
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra
conținutului comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate
adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
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La punctul I.2. pe ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European și Consiliul European – O Europă care protejează: o
inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include
infracțiunile de terorism transfrontaliere – Contribuția Comisiei Europene la
reuniunea liderilor de la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018, COM(2018)
641.
Comunicarea prezintă o inițiativă a Comisiei Europene care presupune o
modificare a tratatului în vederea extinderii competențelor Parchetului
European, pentru a include și infracțiunile de terorism, ca parte a răspunsului
cuprinzător și consolidat la nivel european la amenințările teroriste.
Considerând că amenințarea terorismului rămâne ridicată și continuă, Comisia
pentru afaceri europene susține transmiterea unui răspuns ferm din partea
Uniunii Europene la amenințarea terorismului, dar și consolidarea capacității
de a investiga și a urmări penal infracțiunile de terorism și de a trimite în
judecată pe autorii infracțiunilor, printr-o abordare comună a Uniunii.
Membrii comisiei recomandă dezvoltarea unui sistem operativ procedural
privind schimbul de informaţii în cazurile de terorism, astfel încât să fie reduse
diferențele referitoare la volumul, tipul și domeniul de aplicare al informațiilor
transmise de către fiecare stat membru, care să cuprindă o procedură
simplificată de verificare, încrucișată, a informațiilor judiciare în scopul
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism.
În urma observațiilor și recomandărilor făcute, membrii comisiei au hotărât în
unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al
Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

 Miercuri, 7 noiembrie și joi, 8 noiembrie a.c., membrii comisiei au
procedat la studiu individual asupra documentelor de interes pentru activitatea
comisiei.

În ziua de 6 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț
BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități),
Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA
(PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD),
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD).
În ziua de 7 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț
BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități),
Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA
(PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD),
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD).
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În ziua de 8 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț
BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități),
Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA
(PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD),
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

SECRETAR,

Florin Romeo NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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