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DECIZIA COMISIEI
din 1 decembrie 2014
privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a
participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie
penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din
acquis-ul Schengen
(2014/858/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în special articolul 10 alineatul (5), coroborat cu arti
colul 4 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și
justiție și cu articolul 331 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
întrucât:
(1)

Articolul 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit, cu cel puțin șase luni înainte de expirarea
perioadei de tranziție de cinci ani prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Protocolul nr. 36, să notifice Consi
liului faptul că nu acceptă, referitor la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare
în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, atribuțiile Comisiei și ale
Curții de Justiție prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Protocolul nr. 36.

(2)

Prin scrisoarea adresată președintelui Consiliului la data de 24 iulie 2013, Regatul Unit a făcut uz de posibilitatea
menționată anterior, notificându-i acestuia faptul că nu acceptă atribuțiile în cauză ale Comisiei și ale Curții de
Justiție, prin urmare actele relevante în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală
încetează să se aplice Regatului Unit la data de 1 decembrie 2014.

(3)

Articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit să își notifice intenția de a participa la acele
acte care au încetat să i se aplice.

(4)

Prin scrisoarea adresată președintelui Consiliului, care produce efecte de la data de 1 decembrie 2014, Regatul
Unit a făcut uz de această posibilitate, prin notificarea intenției sale de a participa la unele dintre actele mențio
nate anterior.

(5)

În cazul actelor vizate care nu fac parte din acquis-ul Schengen, articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36
face referire la Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, secu
ritate și justiție, al cărui articolul 4 face trimitere la procedura prevăzută la articolul 331 alineatul (1) din TFUE.
Conform acestei din urmă dispoziții, Comisia confirmă participarea statului membru care dorește să participe și
constată, după caz, îndeplinirea condițiilor de participare.

(6)

Conform articolului 10 alineatul (5) ultima teză din Protocolul nr. 36, instituțiile Uniunii și Regatul Unit încearcă
să restabilească o participare cât mai largă a Regatului Unit la acquis-ul Uniunii referitor la spațiul de libertate,
securitate și justiție, fără ca aceasta să afecteze semnificativ funcționarea practică a diverselor sale părți și respec
tând, totodată, coerența lor.

(7)

Condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (5) ultima teză din Protocolul nr. 36 sunt îndeplinite pentru actele
notificate de Regatul Unit, care sunt enumerate în anexa la prezenta decizie.

(8)

Participarea Regatului Unit la actele enumerate în anexa la prezenta decizie ar trebui, prin urmare, să fie confir
mată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Participarea Regatului Unit la actele enumerate în anexa la prezenta decizie este confirmată de la data intrării în vigoare
a prezentei decizii.
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Articolul 2
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Aceasta intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

1.

Acțiunea comună 97/827/JAI din 5 decembrie 1997 de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării și a
punerii în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminali
tății organizate (JO L 344, 15.12.1997, p. 7).

2.

Actul Consiliului din 18 decembrie 1997 de elaborare, în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, a Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (JO C 24,
23.1.1998, p. 1).

3.

Acțiunea comună 98/700/JAI din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din
Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a Imaginilor
(FADO) (JO L 333, 9.12.1998, p. 4).

4.

Decizia 2000/375/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe internet
(JO L 138, 9.6.2000, p. 1).

5.

Decizia 2000/641/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind înființarea unui Secretariat al autorităților
comune de control pentru protecția datelor instituite prin Convenția privind înființarea Biroului European de
Poliție (Convenția Europol), Convenția privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal și
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele
comune (Convenția Schengen) (JO L 271, 24.10.2000, p. 1).

6.

Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de
informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații (JO L 271, 24.10.2000,
p. 4).

7.

Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei
împotriva formelor grave de criminalitate (JO L 63, 6.3.2002, p. 1).

8.

Decizia 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură
internațională (JO L 121, 8.5.2002, p. 1).

9.

Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă (JO L 162,
20.6.2002, p. 1).

10.

Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și proce
durile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

11.

Decizia 2003/659/JAI a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de infracționalitate (JO L 245,
29.9.2003, p. 44).

12.

Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii
reciproce a sancțiunilor financiare (JO L 76, 22.3.2005, p. 16).

13.

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii
reciproce pentru hotărârile de confiscare (JO L 328, 24.11.2006, p. 59).

14.

Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de infor
mații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO
L 386, 29.12.2006, p. 89).

15.

Decizia 2007/412/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 de modificare a Deciziei 2002/348/JAI privind sigu
ranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională (JO L 155, 15.6.2007, p. 76).

16.

Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a
creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de
infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile (JO L 332, 18.12.2007, p. 103).
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17.

Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în
statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal (JO L 220, 15.8.2008, p. 32).

18.

Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii
reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de
libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (JO L 327, 5.12.2008, p. 27).

19.

Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană (JO L 348,
24.12.2008, p. 130).

20.

Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust și de modificare a
Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de crimi
nalitate (JO L 138, 4.6.2009, p. 14).

21.

Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru
2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI și 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor
procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii reciproce cu privire la deci
ziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces (JO L 81, 27.3.2009, p. 24).

22.

Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului
de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, p. 23).

23.

Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu
privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI (JO L 93,
7.4.2009, p. 33).

24.

Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție
(Europol) (JO L 121, 15.5.2009, p. 37).

25.

Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale
Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de suprave
ghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă (JO L 294, 11.11.2009, p. 20).

26.

Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în
domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, p. 20).

27.

Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare
care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de infor
mații clasificate (JO L 325, 11.12.2009, p. 6).

28.

Decizia 2009/936/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare
privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol (JO L 325, 11.12.2009, p. 14).

29.

Decizia 2009/968/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor privind confidențialitatea
informațiilor Europol (JO L 332, 17.12.2009, p. 17).

