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COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ

Circulația transfrontalieră liberă a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor
înregistrează o creștere constantă. În materia civilă cu implicații transfrontaliere,
Uniunea Europeană este în curs de a-și dezvolta cooperarea judiciară prin crearea
de punți de legătură între diferitele sisteme juridice. Obiectivele sale principale sunt
securitatea juridică și un acces ușor și efectiv la justiție, ceea ce implică stabilirea
competenței judiciare, indicarea clară a legislației aplicabile, precum și proceduri de
recunoaștere și de punere în executare rapide și eficace.

TEMEIUL JURIDIC

Articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); Protocoalele
nr. 21 și 22 anexate la tratate.

OBIECTIVE

În spațiul european de justiție, persoanele nu ar trebui să fie împiedicate sau
descurajate să-și exercite drepturile. Incompatibilitatea și complexitatea sistemelor
juridice sau administrative din statele membre ale UE nu ar trebui să constituie un
obstacol în acest sens. Legislația din acest domeniu sensibil cuprinde dreptul civil
clasic, care include o gamă largă de domenii, mergând de la dreptul familiei la legislația
în materie de vânzare. Aceasta include, de asemenea, dreptul procedural care, până
de curând, constituia o prerogativă exclusivă a statelor membre. Domeniul normelor
dreptului privat al contractelor în UE intră sub incidența dreptului civil al UE, dar este
strâns legat de libera circulație a bunurilor și serviciilor și, este, prin urmare, reglementat
de dispozițiile tratatului privind piața unică (2.1.7).
Dreptul internațional privat (DIP) își propune să se ocupe de aspectele transfrontaliere
ale tuturor chestiunilor legate de raporturile dintre persoanele private, cum ar fi dreptul
familiei, dreptul de proprietate și dreptul contractual. Măsurile privind dreptul familiei
care au implicații transfrontaliere trebuie să fie adoptate de către Consiliu în unanimitate
[articolul 81 alineatul (3) al doilea paragraf din TFUE]. Principalele instrumente care
facilitează accesul la justiția transfrontalieră sunt principiul recunoașterii reciproce,
bazat pe încrederea reciprocă între statele membre și cooperarea judiciară directă
dintre instanțele naționale.
DIP are o influență directă asupra ordinii juridice a UE. UE este membră a Conferinței
de la Haga de Drept Internațional Privat (HCCH) de la 3 aprilie 2007. Conferința
de la Haga este o organizație mondială, interguvernamentală, care își propune să
unifice treptat normele stabilite în DIP. Prin urmare, aceasta elaborează și gestionează
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servicii de instrumente juridice multilaterale care devin obligatorii din punct de vedere
juridic în țările care sunt părți la aceasta. HCCH este alcătuită din 87 de membri (86
de state și Uniunea Europeană) și adoptă convenții privind aspecte de drept civil,
cum ar fi notificarea sau comunicarea procedurilor, obținerea de probe în străinătate,
accesul la justiție, răpirea internațională de copii, adopția interstatală, conflictele de legi
referitoare la forma dispozițiilor testamentare, obligațiile de întreținere, recunoașterea
divorțurilor și abolirea legalizării documentelor oficiale străine (și anume Convenția
privind apostila).
Acțiunea Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie civilă vizează
îndeosebi atingerea următoarelor obiective:
— asigurarea unui grad înalt de securitate juridică pentru cetățeni în cadrul relațiilor

transfrontaliere ale acestora în materie de drept civil;

— garantarea față de cetățeni a unui acces ușor și efectiv la justiția civilă pentru
soluționarea litigiilor transfrontaliere;

— simplificarea instrumentelor de cooperare transfrontalieră dintre instanțele civile
naționale;

— sprijinirea formării profesionale a membrilor corpului magistraților și a personalului
din justiție.

Fiecare act legislativ în curs de elaborare trebuie transmis parlamentelor naționale
(articolul 12 din Tratatul privind Uniunea Europeană – TUE). În plus, parlamentele
naționale au dreptul de a formula obiecții în legătură cu Deciziile privind anumite
aspecte ale dreptului familiei cu implicații transfrontaliere. Astfel de decizii pot fi
adoptate prin procedura legislativă ordinară doar dacă niciun parlament național nu se
opune în acest sens (articolul 81 alineatul (3) al treilea paragraf din TFUE).

REALIZĂRI

A. Evoluția dreptului primar în domeniul cooperării judiciare în materie civilă
Cooperarea judiciară în materie civilă nu figura printre obiectivele Comunității Europene
în momentul adoptării tratatului fondator. Totuși, articolul 220 din Tratatul de instituire a
Comunității Europene prevedea că statele membre trebuiau să simplifice „formalitățile
de care depinde recunoașterea și executarea reciprocă a hotărârilor judiciare, precum
și a sentințelor arbitrale”. Cooperarea judiciară în materie civilă a fost integrată în
mod oficial în sfera de activitate a Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht,
în cadrul pilonului interguvernamental „Justiție și Afaceri Interne” (1.1.3.). Tratatul
de la Amsterdam a adus cooperarea judiciară în materie civilă în sfera comunitară,
transferând-o din Tratatul privind Uniunea Europeană în Tratatul de instituire a
Comunității Europene, fără ca aceasta să devină însă obiectul metodei comunitare.
Tratatul de la Nisa (1.1.4.) a permis adoptarea unor măsuri ce țin de domeniul cooperării
judiciare în materie civilă – cu excepția dreptului familiei – utilizând procedura legislativă
de codecizie.
Consiliul European de la Tampere din octombrie 1999 a pus bazele edificării spațiului
european de justiție. Constatând punerea în aplicare insuficientă a acestui program,
Consiliul European de la Haga, din noiembrie 2004, a lansat un nou plan de acțiune

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.1.4.pdf


Fişe tehnice UE - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

pentru perioada 2005-2010. Programul de la Haga a subliniat necesitatea continuării
punerii în aplicare a recunoașterii reciproce și extinderea acesteia la noi domenii, cum
ar fi patrimoniul familial, succesiunile și testamentele. El a fost urmat de Programul de la
Stockholm, care a reprezentat foaia de parcurs pentru evoluțiile ulterioare din domeniul
libertății, securității și justiției în decursul perioadei de cinci ani dintre 2010 și 2014.
Tratatul de la Lisabona (1.1.5.) supune procedurii legislative ordinare toate măsurile
din domeniul cooperării judiciare în materie civilă. Cu toate acestea, dreptul familiei
continuă să facă obiectul unei proceduri legislative speciale: Consiliul hotărăște în
unanimitate, după consultarea Parlamentului.
Ar trebui remarcat faptul că Danemarca și Irlanda beneficiază de clauze de
neparticipare la Titlul V din partea a III-a a TFUE (spațiul de libertate, securitate și
justiție), în temeiul Protocoalelor nr. 21 și 22 anexate la tratate. Irlanda dispune de o
clauză de neparticipare flexibilă la legislația adoptată în acest domeniu, care le permite
să aleagă, de la caz la caz, fie de a adera, fie de a nu adera la legislație sau la
inițiativele legislative (Protocolul nr. 21 anexat la tratate). Spre deosebire de acestea,
Danemarca dispune de o clauză de neparticipare mai rigidă în legătură cu spațiul de
libertate, securitate și justiție, ceea ce înseamnă că ea nu participă deloc la această
politică. În cadrul negocierilor privind Tratatul de la Lisabona, Danemarca a obținut
opțiunea de a-și transforma clauza de neparticipare într-o clauză de participare flexibilă
după modelul clauzei de neparticipare a Irlandei (Protocolul nr. 22). Pentru aprobarea
exercitării acestei opțiuni, a avut loc un referendum la 3 decembrie 2015 (4.2.1). 53 %
din alegători au votat împotrivă.
B. Principalele acte juridice adoptate
1. Stabilirea jurisdicției competente; recunoașterea și executarea Deciziilor judiciare
și extrajudiciare
Principalul instrument în acest domeniu este Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială
(„Regulamentul Bruxelles I”). Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în
cauze civile și comerciale a fost asigurată inițial în cadrul Comunităților Europene prin
Convenția de la Bruxelles din 1968, un tratat semnat de cele șase state membre de
atunci. Regulamentul Bruxelles I urmărește să armonizeze normele privind conflictul de
competență în cadrul UE și să simplifice și să accelereze recunoașterea și executarea
hotărârilor în materie civilă și comercială. Regulamentul a înlocuit Convenția de
la Bruxelles din 1968 în 2002 și a fost reformat în 2012. El a fost completat
cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie
matrimonială și în materia răspunderii părintești („Regulamentul Bruxelles IIa”).
Pentru a extinde regimul său de recunoaștere la Asociația Europeană a Liberului
Schimb (AELS), în 1988, cele 12 state membre de atunci ale Comunităților Europene
au semnat un tratat, Convenția de la Lugano, cu cele șase state membre de atunci
ale AELS - Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia și Elveția - întrucât statele
membre ale AELS nu erau admisibile pentru a semna Convenția de la Bruxelles din
1968. În prezent, aceasta este pe deplin înlocuită de o versiune din 2007, Convenția
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privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și
comercială (Convenția de la Lugano)[1], încheiată între UE, Danemarca în nume propriu
și trei dintre celelalte patru state membre ale AELS (Elveția, Norvegia și Islanda).
Liechtenstein, singurul stat care a aderat la AELS după 1988, nu a semnat convenția.
La 2 aprilie 2020, Regatul Unit a solicitat să fie readmis la Convenția de la Lugano,
după Brexit, în conformitate cu articolul 127 din Acordul de retragere, deoarece nu
mai era parte la această convenție. În conformitate cu articolul 70 și cu articolul 72
alineatul (3) din Convenție, este necesar, în acest sens, ca toate statele contractante să
își dea acordul în unanimitate, ceea ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, potrivit Avizului
„Lugano” al Curții de Justiție a Uniunii Europene (Avizul 1/03 din 2006), orice aderare
la convenție intră în sfera de competență exclusivă a UE, care ar trebui, prin urmare,
să se pronunțe cu privire la cererea de re-aderare a Regatului Unit. În evaluarea
sa (COM(2021)0222)[2], Comisia Europeană a refuzat să aprobe aderarea acestuia,
întrucât Convenția de la Lugano este destinată statelor care au o relație de integrare
deosebit de strânsă în materie de reglementare cu UE. În opinia Comisiei, pentru
relațiile dintre UE și statele terțe care nu sunt aliniate îndeaproape la reglementările
acesteia ar trebui să se aplice Convenția de la Haga. Prin urmare, Convenția de la
Haga (și anume, „Convenția referitoare la hotărârile judecătorești” de la 2 iulie 2019
privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă
sau comercială) ar putea reprezenta un cadru mai bun pentru viitoarea cooperare dintre
UE și Regatul Unit în domeniul cooperării judiciare în materie civilă.
Creșterea mobilității indică faptul că legăturile de familie se dezvoltă între persoane de
naționalități diferite. Cuplurile binaționale trebuie să știe cum să-și numească copiii, iar
persoanele divorțate trebuie să fie în măsură să înceapă din nou într-o altă țară fără
a întrerupe legătura cu copiii lor. În ceea ce îi privește pe copiii răpiți de către unul
dintre părinții lor, Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale
de copii[3], la care (până în iulie 2019) aderaseră 101 state contractante, incluzând
toate statele membre ale UE, se întemeiază pe un obiectiv foarte simplu: aducerea
înapoi, fără întârziere, a copilului răpit. În paralel, Regulamentul Bruxelles IIa a fost
de curând reformat[4], unul dintre principalele obiective ale revizuirii fiind îmbunătățirea
actualelor norme juridice care protejează copiii în caz de litigii transfrontaliere în materia
răspunderii părintești, cum ar fi cele legate de încredințare, de dreptul de vizită și de
răpirea de copii.
Pentru a facilita recuperarea la nivel internațional a obligațiilor de întreținere,
în decembrie 2008, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 4/2009. Acesta
reunește într-un singur instrument norme uniforme privind competența judiciară,
legislația aplicabilă, recunoașterea și executarea, precum și cooperarea dintre
autoritățile naționale. Pentru a îmbunătăți eficiența și caracterul efectiv al procedurilor
de insolvabilitate transfrontaliere, Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului
European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență stabilește
norme uniforme privind competența, recunoașterea și legislația aplicabilă în acest

[1]JO L 339, 21.12.2007, p. 3-41.
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[4]Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în
materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii (reformat) JO L 178, 2.7.2019,
p. 1).
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domeniu. Pentru a elimina procedura de exequatur pentru hotărârile privind creanțele
necontestate, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 805/2004
privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate.
Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești
și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind
crearea unui certificat european de moștenitor încearcă să elimine obstacolele cu
care se confruntă cetățenii în exercitarea drepturilor lor în contextul unor succesiuni
internaționale.
Datorită particularităților distincte ale căsătoriei și parteneriatelor înregistrate, precum
și datorită diferitelor consecințe juridice ale acestora, Comisia a prezentat, în
2011, două propuneri distincte de regulamente de instituire a unor regimuri de
proprietate pentru cuplurile internaționale, unul pentru cuplurile căsătorite, iar
celălalt pentru parteneriatele înregistrate, privind competența, legislația aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în chestiunile referitoare la
regimurile matrimoniale.
2. Armonizarea normelor de reglementare a conflictului de legi
La nivelul UE au fost adoptate mai multe instrumente vizând aspectele cele mai
importante ale dreptului internațional privat (și anume, Regulamentele Bruxelles și
Roma). Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 593/2008
din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale („Regulamentul
Roma I”). Adoptarea Regulamentului (CE) nr. 864/2007 din 11 iulie 2007 privind
legea aplicabilă obligațiilor contractuale („Regulamentul Roma II”) a permis crearea
unui ansamblu uniform de norme care reglementează conflictul de legi pentru
obligațiile necontractuale în materia civilă și cea comercială. Acesta vizează, astfel, să
îmbunătățească siguranța juridică și previzibilitatea rezultatului litigiului. Normele de
reglementare a conflictului de legi referitoare la obligațiile de întreținere sunt stabilite în
Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului (a se vedea mai sus). În ceea ce privește
legislația aplicabilă divorțului și separării legale, Consiliul a adoptat, în decembrie 2010,
Regulamentul (UE) nr. 1259/2010, care stabilește un cadru juridic clar și cuprinzător
în caz de divorț sau de separare legală. În ce privește succesiunile internaționale,
Regulamentul (UE) nr. 650/2012 stabilește, printre altele, legislația aplicabilă.
3. Facilitarea accesului la justiție
Pentru a îmbunătăți accesul la justiție în litigiile transfrontaliere, Consiliul a adoptat
Directiva 2003/8/CE, care stabilește norme minime comune privind asistența juridică
în cazul unor astfel de litigii. Obiectivul Directivei este garantarea, în cazul litigiilor
transfrontaliere, a unui nivel „corespunzător” de asistență juridică pentru persoanele
care nu dispun de resurse suficiente. Pentru ca accesul la justiție al cetățenilor și al
întreprinderilor europene să devină mai ușor și mai eficace, Uniunea Europeană a
introdus norme de procedură comune în vederea simplificării și accelerării soluționării
litigiilor transfrontaliere privind cererile de despăgubire cu valoare redusă și a
recuperării transfrontaliere a creanțelor pecuniare necontestate pe întreg teritoriul
Uniunii Europene. Este vorba de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei
proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și de Regulamentul (CE)
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nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată. Aceste
proceduri sunt facultative și complementare procedurilor prevăzute în dreptul național.
Directiva 2008/52/CE stabilește norme comune privind anumite aspecte ale medierii în
materie civilă și comercială în scopul consolidării securității juridice și, în consecință, al
încurajării recurgerii la acest mod de soluționare a litigiilor.
4. Instrumentele de cooperare transfrontalieră dintre instanțele civile naționale
Articolul 81 alineatul (2) literele (a) și (c) din TFUE încredințează, de asemenea,
Parlamentului și Consiliului sarcina de a adopta măsuri menite să asigure
recunoașterea reciprocă și punerea în executare a hotărârilor judecătorești, precum
și compatibilitatea normelor naționale cu privire la conflictul dintre legi și competență
judiciară. Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor
judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea
actelor) (reformare) are ca obiectiv simplificarea și accelerarea transmiterii între statele
membre a actelor judiciare și extrajudiciare, și, prin urmare, creșterea eficacității
și a rapidității procedurilor judiciare. În scopul simplificării și accelerării cooperării
între jurisdicțiile statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă și
comercială, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2020/1783 privind cooperarea
între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau
comercială. În scopul ameliorării, simplificării și accelerării cooperării judiciare dintre
statele membre și favorizării accesului la justiție pentru persoanele aflate în litigii
transfrontaliere, prin Decizia 2001/470/CE din 28 mai 2001 a Consiliului[5] a fost creată
o Rețea Judiciară Europeană în materie civilă și comercială. Rețeaua este compusă din
punctele de contact desemnate de statele membre, din autoritățile centrale prevăzute
în anumite instrumente ale Uniunii, din magistrații de legătură și din alte autorități
cu responsabilități în domeniul cooperării judiciare dintre actorii statali (instanțe și
autorități centrale). Decizia 2001/470/CE a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009/
CE din 18 iunie 2009 care viza extinderea și întărirea rolului Rețelei Judiciare Europene
(EJN) în materia civilă și cea comercială. Decizia a introdus o modificare majoră:
asociațiile profesionale care îi reprezintă pe practicienii din domeniul dreptului, în
special avocații, avocații consultanți, avocații pledanți, notarii și executorii judecătorești,
au fost autorizate să se alăture rețelei.
Dezvoltarea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor în administrarea justiției
constituie un alt instrument de simplificare a cooperării judiciare în materie civilă. Acest
proiect a fost lansat în iunie 2007 și s-a concretizat printr-o strategie europeană în
materie de e-Justiție. Dintre instrumentele e-Justiției fac parte: portalul european e-
Justiție, care are ca scop înlesnirea accesului la justiție al cetățenilor și întreprinderilor
din Europa; interconectarea cazierelor judiciare naționale la nivel european; mai buna
utilizare a serviciului de videoconferință în timpul procedurilor judiciare; instrumentele
de traducere inovatoare, precum traducerea automatizată; formularele dinamice
electronice; și o bază de date europeană a traducătorilor și interpreților din domeniul
juridic. Tabloul de bord al UE privind justiția, elaborat anual de Comisie, este un
instrument de informare al cărui scop este să ajute statele membre să realizeze o
justiție mai eficace, oferindu-le date obiective, fiabile și comparabile privind calitatea,
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independența și eficiența sistemelor de drept din toate statele membre. Aceste date
sunt esențiale pentru a sprijini reformele din sistemele de drept naționale.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Cu excepția dreptului familiei, în cazul căruia Consiliul acționează cu unanimitate, iar
Parlamentul este doar consultat, procedura legislativă ordinară se aplică cooperării
judiciare în materie civilă. Parlamentul a jucat un rol activ în ceea ce privește stabilirea
conținutului instrumentelor legislative descrise mai sus. În trecut, a constatat că,
pentru ca cetățenii să beneficieze de toate avantajele oferite de drepturile ce le sunt
conferite prin tratate, este necesară o adevărată cultură judiciară europeană. Unul
dintre elementele cele mai importante în această privință este formarea, în special în
domeniul juridic. În iunie 2013, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare
la îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și
comerciale transfrontaliere[6].
În domeniul competenței, legislației aplicabile, recunoașterii și executării hotărârilor
în materia regimurilor de proprietate ale cuplurilor internaționale, care cuprinde atât
regimurile de proprietate matrimoniale, cât și consecințele legate de proprietate ale
parteneriatelor înregistrate, Parlamentul și-a dat acordul din 2013, însă cele două acte
au rămas blocate ani de zile în Consiliu. Prin urmare, 23 de state membre au fost
de acord cu privire la cooperarea consolidată (articolul 20 din TUE), cu scopul de a
înregistra progrese cu privire la proiectul legislativ. La începutul anului 2016, utilizând
procedura de cooperare consolidată, Comisia a prezentat noi propuneri de acte al
căror conținut se baza pe votul Parlamentului și pe compromisurile obținute anterior.
Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări
consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării
hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale a fost adoptat, în final, la
24 iunie 2016.
În ceea ce privește procedurile judiciare civile în Uniunea Europeană, în iulie 2017,
în conformitate cu articolul 225 din TFUE, Parlamentul a solicitat Comisiei să prezinte
până la 30 iunie 2018, în temeiul articolului 81 alineatul (2) din TFUE, o propunere de
act legislativ privind standarde comune minime de procedură civilă[7]. Textul Directivei
propuse de UE, anexat la rezoluția Parlamentului, vizează apropierea sistemelor de
procedură civilă, astfel încât să se asigure respectarea deplină a dreptului la un proces
echitabil, astfel cum este recunoscut la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a
UE și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului (4.1.2.), prin stabilirea
unor standarde minime privind inițierea, desfășurarea și încheierea procedurilor civile
în fața instanțelor judecătorești din statele membre. Studiile recente comandate de
Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului sugerează introducerea unei directive
anti-SLAPP, precum și reforma Regulamentului Bruxelles Ia și a Regulamentului Roma

[6]JO C 65, 19.2.2016, p. 12.
[7]Rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2017 cu recomandări adresate Comisiei referitoare la standarde comune minime
privind procedura civilă în Uniunea Europeană (JO C 334, 19.9.2018, p. 39).
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II pentru a mări predictibilitatea și a limita alegerea instanței cele mai favorabile în
acțiunile strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP)[8].
Postul de mediator al Parlamentului European în materie de răpire parentală
internațională a copiilor a fost creat în 1987, cu scopul de a veni în ajutorul copiilor
provenind din căsătorii/relații binaționale care cad victimă răpirilor parentale. Funcția,
care este întotdeauna deținută de un deputat în Parlamentul European, a fost
redenumită „Coordonator al Parlamentului European privind drepturile copiilor” în
aprilie 2018, când era deținută de Elisabeth Morin-Chartier, ca să oglindească evoluția
mandatului acordat acestui post, pentru a include și drepturile copilului.
Ewa Kopacz deține funcția de coordonator al Parlamentului European pentru drepturile
copiilor din iulie 2019. Predecesoarele sale în acest post au fost Anna Maria
Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness
(2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary
Banotti (1995-2004) și Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
06/2022

[8]Borg-Barthet J. și alții, „The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGO and Civil Society” (Utilizarea SLAPP pentru a reduce
la tăcere ziariștii, ONG-urile și societatea civilă), un studiu pentru Parlamentul European, 2021.
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