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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a programului „Justiție”
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0384),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 81 alineatele (1) și (2) și articolul 
82 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0235/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, desfășurate în conformitate cu articolul 
55 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru 
control bugetar și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-
0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste drepturi și valori trebuie să 
fie promovate și aplicate în continuare, 

(2) Aceste drepturi și valori trebuie să 
fie promovate și aplicate în continuare, 
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împărtășite în rândul cetățenilor și 
popoarelor din Uniune și să se afle în 
centrul societăților europene. Prin urmare, 
în bugetul Uniunii se creează un nou fond 
pentru justiție, drepturi și valori, care 
cuprinde programele „Drepturi și valori” și 
„Justiție”. Într-o perioadă în care societățile 
europene se confruntă cu extremism, 
radicalism și diviziuni, este mai important 
ca oricând să se promoveze, să se 
consolideze și să se apere justiția, 
drepturile și valorile UE: drepturile omului, 
respectul pentru demnitatea umană, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept. Acest lucru va avea implicații 
profunde și directe asupra vieții politice, 
sociale, culturale și economice în UE. Ca 
parte a noului fond, programul „Drepturi și 
valori” va reuni programul „Drepturi, 
egalitate și cetățenie” 2014-2020 instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului10

și programul „Europa pentru cetățeni” 
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
390/2014 al Consiliului11. Programul 
„Justiție” (denumit în continuare 
„programul”) va continua să sprijine 
dezvoltarea unui spațiu european de justiție 
integrat și a unei cooperări transfrontaliere, 
în continuarea programului „Justiție” 2014-
2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
1381/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului12 (denumit în continuare 
„programul anterior”).

împărtășite în rândul cetățenilor și 
popoarelor din Uniune și să se afle în 
centrul societăților europene. Prin urmare, 
în bugetul Uniunii se creează un nou fond 
pentru justiție, drepturi și valori, care 
cuprinde programele „Drepturi și valori” și 
„Justiție”. Într-o perioadă în care societățile 
europene se confruntă cu extremism, 
radicalism și diviziuni și sunt în curs de 
desfășurare proceduri în temeiul 
articolului 7 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană referitoare la încălcări 
sistematice ale statului de drept, precum și 
la proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în ceea ce privește aspecte 
legate de statul de drept în statele 
membre, este mai important ca oricând să 
se promoveze, să se consolideze și să se 
apere justiția, drepturile și valorile UE: 
drepturile omului, respectul pentru 
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept. Acest lucru va 
avea implicații profunde și directe asupra 
vieții politice, sociale, culturale și 
economice în UE. Ca parte a noului fond, 
programul „Drepturi și valori” va reuni 
programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 
2014-2020 instituit prin Regulamentul 
(UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului10 și programul 
„Europa pentru cetățeni” instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al 
Consiliului11. Programul „Justiție” 
(denumit în continuare „programul”) va 
continua să sprijine dezvoltarea unui spațiu 
european de justiție integrat și a unei 
cooperări transfrontaliere, în continuarea 
programului „Justiție” 2014-2020 instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului12

(denumit în continuare „programul 
anterior”).

__________________ __________________

10 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a 
programului „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 

10 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a 
programului „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 
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L 354, 28.12.2013, p. 62). L 354, 28.12.2013, p. 62).

11 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al 
Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire 
a programului „Europa pentru cetățeni” 
pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 
17.4.2014, p. 3).

11 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al 
Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire 
a programului „Europa pentru cetățeni” 
pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 
17.4.2014, p. 3).

12 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a 
programului „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 
L 354, 28.12.2013, p. 62).

12 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a 
programului „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 
L 354, 28.12.2013, p. 62).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) prevede crearea 
unui spațiu de libertate, securitate și 
justiție, cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a diferitelor sisteme de 
drept și tradiții juridice ale statelor 
membre. În acest scop, Uniunea poate 
adopta măsuri pentru a dezvolta cooperarea 
judiciară în materie civilă și cooperarea 
judiciară în materie penală și pentru a 
promova și a sprijini acțiunea statelor 
membre în domeniul prevenirii 
criminalității. Respectarea drepturilor 
fundamentale, precum și a principiilor și 
valorilor comune precum nediscriminarea, 
egalitatea de gen, accesul efectiv la justiție 
pentru toți, statul de drept și un sistem 
judiciar independent și performant este
garantat în procesul de continuare a 
dezvoltării unui spațiu european de justiție.

(4) Respectarea deplină și promovarea 
statului de drept și a democrației sunt 
fundamentale pentru consolidarea 
încrederii cetățenilor în Uniune. 
Respectarea statului de drept în interiorul 
Uniunii este o condiție prealabilă pentru 
protejarea drepturilor fundamentale, 
precum și pentru respectarea tuturor 
drepturilor și obligațiilor consacrate în 
tratate. Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) prevede crearea 
unui spațiu de libertate, securitate și 
justiție, cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a diferitelor sisteme de 
drept și tradiții juridice ale statelor 
membre. Modul în care statul de drept 
este pus în aplicare în statele membre 
joacă un rol esențial în asigurarea 
încrederii reciproce între statele membre 
și între sistemele lor juridice. Prin 
urmare, programul ar trebui să 
promoveze și să protejeze drepturile 
fundamentale, democrația și statul de 
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drept la nivel local, regional, național și 
transnațional. În acest scop, Uniunea 
poate adopta măsuri pentru a dezvolta 
cooperarea judiciară în materie civilă și 
cooperarea judiciară în materie penală și 
pentru a promova și a sprijini acțiunea 
statelor membre în domeniul prevenirii 
criminalității, axându-se, în special, pe 
infracțiunile împotriva mediului și 
încălcările drepturilor fundamentale, cum 
ar fi traficul de persoane, precum și alte 
infracțiuni transfrontaliere grave. 
Respectarea drepturilor fundamentale, 
precum și a principiilor și valorilor comune 
precum nediscriminarea, egalitatea de gen, 
accesul efectiv la justiție pentru toate 
victimele fără discriminări, statul de drept 
și un sistem judiciar independent și 
performant ar trebui garantată în procesul 
de continuare a dezvoltării unui spațiu 
european de justiție, punând accentul pe 
natura transfrontalieră a cooperării 
judiciare în legătură cu instrumentele de 
acțiune externă.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, pagina 4 „politicile externe, 
de cooperare pentru dezvoltare și de extindere”.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În temeiul articolului 81 alineatul 
(2) litera (h) și al articolului 82 alineatul 
(1) litera (c) din Tratatul privind 
funcționarea UE, Uniunea sprijină 
formarea profesională a magistraților și a 
personalului din justiție ca instrument de 
îmbunătățire a cooperării judiciare în 

(8) În temeiul articolului 81 alineatul 
(2) litera (h) și al articolului 82 alineatul 
(1) litera (c) din Tratatul privind 
funcționarea UE, Uniunea sprijină 
formarea profesională a magistraților și a 
personalului din justiție ca instrument de 
îmbunătățire a cooperării judiciare în 
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materie civilă și penală bazată pe principiul 
recunoașterii reciproce a hotărârilor 
judecătorești și a deciziilor judiciare. 
Formarea profesională a specialiștilor din 
domeniul justiției este un instrument 
important pentru a dezvolta o înțelegere 
comună a modului cel mai potrivit pentru 
respectarea statului de drept. Aceasta 
contribuie la construirea spațiului european 
de justiție prin crearea unei culturi 
judiciare comune între specialiștii din 
domeniul justiției din statele membre. Este 
esențial să se asigure aplicarea corectă și 
coerentă a legislației în Uniune și 
încrederea reciprocă dintre specialiștii din 
domeniul justiției în cadrul procedurilor 
transfrontaliere. Activitățile de formare 
susținute de program ar trebui să se bazeze 
pe evaluări temeinice ale nevoilor de 
formare, să utilizeze metodologia de 
formare profesională cea mai recentă, să 
includă evenimente transfrontaliere care să 
reunească specialiști din domeniul justiției 
din diferite state membre, să cuprindă 
elemente de învățare activă și de stabilire 
de rețele și să fie durabile.

materie civilă și penală bazată pe principiul 
recunoașterii reciproce a hotărârilor 
judecătorești și a deciziilor judiciare. 
Formarea profesională a specialiștilor din 
domeniul justiției este un instrument 
important pentru a dezvolta o înțelegere 
comună a modului cel mai potrivit pentru 
respectarea statului de drept. Aceasta 
contribuie la construirea spațiului european 
de justiție prin crearea unei culturi 
judiciare comune între specialiștii din 
domeniul justiției din statele membre. Este 
esențial să se asigure aplicarea corectă și 
coerentă a legislației în Uniune și 
încrederea reciprocă dintre specialiștii din 
domeniul justiției în cadrul procedurilor 
transfrontaliere, precum și aplicabilitatea 
și punerea în aplicare a valorilor comune 
ale Uniunii, în special a drepturilor 
fundamentale în practica juridică. 
Activitățile de formare susținute de 
program ar trebui să se bazeze pe evaluări 
temeinice ale nevoilor de formare, să 
utilizeze metodologia de formare 
profesională cea mai recentă, să includă 
evenimente transfrontaliere care să 
reunească specialiști din domeniul justiției 
din diferite state membre, să cuprindă 
elemente de învățare activă și de stabilire 
de rețele și să fie durabile.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Formarea judiciară poate implica (9) Formarea judiciară poate implica 
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diferiți actori, cum ar fi autoritățile 
juridice, judiciare și administrative ale 
statelor membre, instituțiile academice, 
organismele naționale responsabile cu 
formarea judiciară, organizațiile sau 
rețelele de formare la nivel european sau 
rețelele de coordonatori din cadrul 
tribunalelor în domeniul dreptului Uniunii. 
Organismele și entitățile care urmăresc un
obiectiv de interes european general în 
domeniul formării profesionale a 
magistraților, precum Rețeaua Europeană 
de Formare Judiciară (EJTN), Academia de 
Drept European (ERA), Rețeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), 
Asociația Consiliilor de Stat și a 
Jurisdicțiilor Administrative Supreme din 
Uniunea Europeană (ACA), Rețeaua 
Președinților Curților Supreme de Justiție 
ale Uniunii Europene și Institutul European 
de Administrație Publică (EIPA), ar trebui 
să își joace în continuare rolul în 
promovarea programelor de formare 
profesională cu o dimensiune europeană 
autentică pentru magistrați și personalul 
din justiție și ar putea, prin urmare, să 
primească sprijin financiar adecvat în 
conformitate cu procedurile și criteriile 
stabilite în programele de activitate anuale 
adoptate de Comisie în temeiul prezentului 
regulament.

diferiți actori, cum ar fi autoritățile 
juridice, judiciare și administrative ale 
statelor membre, instituțiile academice, 
organismele naționale responsabile cu 
formarea judiciară, organizațiile sau 
rețelele de formare la nivel european sau 
rețelele de coordonatori din cadrul 
tribunalelor în domeniul dreptului Uniunii, 
precum și organizațiile societății civile 
care reprezintă drepturile victimelor. 
Organismele și entitățile care urmăresc un 
obiectiv de interes european general în 
domeniul formării profesionale a 
magistraților, precum Rețeaua Europeană 
de Formare Judiciară (EJTN), Academia de 
Drept European (ERA), Rețeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), 
Asociația Consiliilor de Stat și a 
Jurisdicțiilor Administrative Supreme din 
Uniunea Europeană (ACA), Rețeaua 
Președinților Curților Supreme de Justiție 
ale Uniunii Europene și Institutul European 
de Administrație Publică (EIPA), ar trebui 
să își joace în continuare rolul în 
promovarea programelor de formare 
profesională cu o dimensiune europeană 
autentică pentru magistrați și personalul 
din justiție și ar putea, prin urmare, să 
primească sprijin financiar adecvat în 
conformitate cu procedurile și criteriile 
stabilite în programele de activitate anuale 
adoptate de Comisie în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura eficacitatea acestor formări, este esențial să se asigure, de asemenea, 
implicarea organizațiilor societății civile care apără drepturile victimelor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11



PR\1168253RO.docx 11/30 PE630.382v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Măsurile din cadrul programului ar 
trebui să sprijine o mai bună recunoaștere 
reciprocă a deciziilor judiciare și a 
hotărârilor judecătorești și apropierea 
necesară a legislației care va facilita 
cooperarea dintre toate autoritățile 
relevante, inclusiv unitățile de informații 
financiare, precum și protecția juridică a 
drepturilor individuale în materie civilă și 
comercială. Programul ar trebui, de 
asemenea, să promoveze legislația 
procedurală pentru cazurile transfrontaliere 
și o mai mare convergență a dreptului civil, 
ceea ce va contribui la eliminarea 
obstacolelor din calea funcționării 
corespunzătoare și eficiente a procedurilor 
judiciare și extrajudiciare în beneficiul 
tuturor părților în cadrul unui litigiu civil. 
În cele din urmă, pentru a sprijini aplicarea 
eficientă și practică a dreptului Uniunii 
privind cooperarea judiciară în materie 
civilă, programul ar trebui să sprijine 
funcționarea Rețelei judiciare europene în 
materie civilă și comercială, instituită prin 
Decizia 2001/470/CE a Consiliului.

(11) Măsurile din cadrul programului ar 
trebui să sprijine o mai bună recunoaștere 
reciprocă a deciziilor judiciare și a 
hotărârilor judecătorești și apropierea 
necesară a legislației care va facilita 
cooperarea dintre toate autoritățile 
relevante, inclusiv unitățile de informații 
financiare, precum și protecția juridică a 
drepturilor individuale în materie civilă și 
comercială. Programul ar trebui, de 
asemenea, să promoveze legislația 
procedurală pentru cazurile 
transfrontaliere, axându-se, în special, pe 
înlesnirea accesului tuturor victimelor la 
justiție, și o mai mare convergență a 
dreptului civil, ceea ce va contribui la 
eliminarea obstacolelor din calea 
funcționării corespunzătoare și eficiente a 
procedurilor judiciare și extrajudiciare în 
beneficiul tuturor părților în cadrul unui 
litigiu civil. În cele din urmă, pentru a 
sprijini aplicarea eficientă și practică a 
dreptului Uniunii privind cooperarea 
judiciară în materie civilă, programul ar 
trebui să sprijine funcționarea Rețelei 
judiciare europene în materie civilă și 
comercială, instituită prin Decizia 
2001/470/CE a Consiliului.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 3.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În temeiul articolului 3 alineatul (3) (12) În temeiul articolului 3 alineatul (3) 
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din TUE, al articolului 24 din Cartă și al 
Convenției din 1989 a Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului, programul ar trebui să sprijine 
protecția drepturilor copilului și ar trebui să 
integreze promovarea drepturilor a
copilului în punerea în aplicare a tuturor 
acțiunilor sale.

din TUE, al articolului 24 din Cartă și al 
Convenției din 1989 a Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului și salutând convențiile 
Organizației Internaționale a Muncii și 
recomandările privind munca copiilor, 
programul ar trebui să sprijine protecția 
drepturilor copilului și ar trebui să 
integreze promovarea drepturilor copilului 
în punerea în aplicare a tuturor acțiunilor 
sale.

Or. en

Justificare

O abordare mai cuprinzătoare a drepturilor copilului.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În temeiul articolului 3 alineatul 
(3) din TUE, al articolului 23 din Cartă și 
al Convenției privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (Convenția de la 
Istanbul), programul ar trebui să sprijine 
protecția drepturilor femeilor și ar trebui 
să integreze promovarea aspectelor legate 
de egalitatea de gen în implementarea 
tuturor acțiunilor sale.

Or. en

Justificare

O abordare mai cuprinzătoare a drepturilor femeilor.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) În temeiul Convenției din 2007 a 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap, programul ar 
trebui să sprijine protecția drepturilor 
persoanelor cu handicap și ar trebui să 
integreze promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap în punerea în 
aplicare a tuturor acțiunilor sale.

Or. en

Justificare

UE este obligată să respecte CNUDPH. Prin urmare, convenția trebuie să fie menționată în 
propunere. Toate statele membre au ratificat convenția, cu excepția Irlandei care a semnat-o.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Acțiunile care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să contribuie la 
crearea unui spațiu de justiție european, 
sporind cooperarea transfrontalieră și 
stabilirea de rețele și asigurând aplicarea 
corectă, coerentă și consecventă a dreptului 
Uniunii. Activitățile de finanțare ar trebui 
să contribuie, de asemenea, la o înțelegere 
comună a valorilor Uniunii, a statului de 
drept, la o mai bună cunoaștere a dreptului 
și politicilor Uniunii, la schimbul de know-
how și de bune practici în utilizarea 
instrumentelor de cooperare judiciară de 
către toate părțile interesate în cauză, 
precum și la proliferarea soluțiilor digitale 

(16) Acțiunile care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să contribuie la 
crearea unui spațiu de justiție european, 
sporind cooperarea transfrontalieră și 
stabilirea de rețele și asigurând aplicarea 
corectă, coerentă și consecventă a dreptului 
Uniunii. Întrucât dreptul Uniunii poate 
avea caracter extrateritorial cu aplicare în 
afara Uniunii, ar trebui asigurată o 
cooperare adecvată cu țările terțe.
Activitățile de finanțare ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la o înțelegere 
comună a valorilor Uniunii, a statului de 
drept, la o mai bună cunoaștere a dreptului 
și politicilor Uniunii, la schimbul de know-
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interoperabile care stau la baza unei 
cooperări transfrontaliere omogene și 
eficiente și ar trebui să ofere o bază 
analitică solidă pentru a sprijini 
dezvoltarea, aplicarea și asigurarea 
respectării dreptului și politicilor Uniunii. 
Intervenția Uniunii permite realizarea 
consecventă a acestor acțiuni pe întreg 
teritoriul Uniunii și asigură economii de 
scară. În plus, Uniunea este mai în măsură 
decât statele membre să soluționeze 
problemele transfrontaliere și să ofere o 
platformă europeană pentru învățare 
reciprocă.

how și de bune practici în utilizarea 
instrumentelor de cooperare judiciară de 
către toate părțile interesate în cauză, 
precum și la proliferarea soluțiilor digitale 
interoperabile care stau la baza unei 
cooperări transfrontaliere omogene și 
eficiente și ar trebui să ofere o bază 
analitică solidă pentru a sprijini 
dezvoltarea, aplicarea și asigurarea 
respectării dreptului și politicilor Uniunii. 
Intervenția Uniunii permite realizarea 
consecventă a acestor acțiuni pe întreg 
teritoriul Uniunii și asigură economii de 
scară. În plus, Uniunea este mai în măsură 
decât statele membre să soluționeze 
problemele transfrontaliere și să ofere o 
platformă europeană pentru învățare 
reciprocă.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, pagina 4 „politicile externe, 
de cooperare pentru dezvoltare și de extindere”.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării instituite în temeiul Acordului 
privind SEE, care prevede punerea în 
aplicare a programelor printr-o decizie în 
temeiul acordului respectiv. Țările terțe 
pot, de asemenea, să participe pe baza altor 
instrumente juridice. În prezentul 
regulament ar trebui să fie introdusă o 
dispoziție specială, prin care să se acorde 
drepturile necesare și accesul pentru a 
permite ordonatorului de credite 

(23) Țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării instituite în temeiul Acordului 
privind SEE, care prevede punerea în 
aplicare a programelor printr-o decizie în 
temeiul acordului respectiv. Țările terțe 
pot, de asemenea, să participe pe baza altor 
instrumente juridice. În prezentul 
regulament ar trebui să fie introdusă o 
dispoziție specifică, prin care să se acorde 
drepturile necesare și accesul pentru a 
permite ordonatorului de credite 
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responsabil, Oficiului European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) și Curții de Conturi 
Europene să își exercite pe deplin 
competențele.

responsabil, organismelor și rețelelor din 
domeniul drepturilor omului, inclusiv 
instituțiilor naționale responsabile pentru 
protecția drepturilor omului în fiecare stat 
membru, organismelor și rețelelor 
responsabile pentru politicile în materie 
de nediscriminare și egalitate, 
ombudsmanilor, Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA), Oficiului European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) și Curții de Conturi 
Europene să își exercite pe deplin 
competențele și să-și consolideze sinergiile 
și cooperarea.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În temeiul [articolului 94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului1], 
persoanele și entitățile stabilite în țări și 
teritorii de peste mări sunt eligibile pentru 
finanțare sub rezerva regulilor și 
obiectivelor programului și a eventualelor 
mecanisme aplicabile statului membru de 
care aparține țara respectivă sau teritoriul 
respectiv.

(25) În temeiul [articolului 94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului1], 
persoanele și entitățile stabilite în țări și 
teritorii de peste mări sunt eligibile pentru 
finanțare sub rezerva regulilor și 
obiectivelor programului și a eventualelor 
mecanisme aplicabile statului membru de 
care aparține țara respectivă sau teritoriul 
respectiv. Programul trebuie să garanteze 
că aceste persoane și entități sunt 
informate în mod suficient cu privire la 
eligibilitatea lor pentru finanțare.

__________________ __________________

1 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 
noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și 
teritoriilor de peste mări la Uniunea 

1 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 
noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și 
teritoriilor de peste mări la Uniunea 
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Europeană („Decizia de asociere peste 
mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

Europeană („Decizia de asociere peste 
mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În conformitate cu punctele (22) și 
(23) din Acordul interinstituțional pentru o 
mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, 
este necesar să se evalueze acest program 
pe baza informațiilor colectate cu aplicarea 
unor cerințe de monitorizare specifice, 
evitând în același timp reglementarea 
excesivă și sarcina administrativă, mai ales 
asupra statelor membre. Aceste cerințe pot 
include, după caz, indicatori măsurabili, ca 
bază pentru evaluarea efectelor 
programului pe teren.

(27) În conformitate cu punctele (22) și 
(23) din Acordul interinstituțional pentru o 
mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, 
este necesar să se evalueze acest program 
pe baza informațiilor colectate prin
aplicarea unor cerințe de monitorizare 
specifice, evitând în același timp 
reglementarea excesivă și sarcina 
administrativă, mai ales asupra 
beneficiarilor programului. Aceste cerințe 
pot include, după caz, indicatori 
măsurabili, ca bază pentru evaluarea 
efectelor programului pe teren.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „magistrații și personalul din 
justiție” înseamnă judecători, procurori și 
personalul instanțelor, precum și alți 
specialiști în domeniul dreptului, asociați 
sistemului judiciar, precum avocații, 
notarii, executorii judecătorești sau agenții 
responsabili cu aplicarea legii, practicienii 
în materie de insolvență, mediatorii, 

1. „magistrații și personalul din 
justiție” înseamnă judecători, procurori și 
personalul instanțelor, precum și alți 
specialiști în domeniul dreptului, asociați 
sistemului judiciar, precum avocații, în 
special juriștii din organizațiile societății 
civile, notarii, executorii judecătorești sau 
agenții responsabili cu aplicarea legii, 
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interpreții și traducătorii de instanță, 
experții judiciari, personalul închisorilor și 
consilierii de probațiune.

practicienii în materie de insolvență, 
mediatorii, interpreții și traducătorii de 
instanță, experții judiciari, personalul 
închisorilor și consilierii de probațiune.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Programul are ca obiectiv general 
să contribuie la dezvoltarea în continuare a 
unui spațiu european de justiție bazat pe 
statul de drept, recunoașterea reciprocă și 
încrederea reciprocă.

1. Programul are ca obiectiv general 
să contribuie la dezvoltarea în continuare a 
unui spațiu european de justiție bazat pe 
statul de drept, democrație și drepturi 
fundamentale, recunoașterea reciprocă și 
încrederea reciprocă.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”, precum și cu acțiunile pregătitoare adoptate de PE pentru bugetul pe 2018 și 
propuse de Comisia LIBE.

Respectivele provocări juridice și procedurale includ accesul la o mai bună cartografiere a 
conflictelor legislative și a posibilităților de a folosi jurisdicția universală, accesul la probe, 
accesul la asistență juridică, îndeosebi, mai multe resurse în materie de litigii.

Trimiterile la motivele de discriminare reflectă articolul 10 din TFUE și articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) să faciliteze și să sprijine a) să faciliteze și să sprijine 



PE630.382v01-00 18/30 PR\1168253RO.docx

RO

cooperarea judiciară în materie civilă și 
penală și să promoveze statul de drept, 
inclusiv prin sprijinirea eforturilor de 
îmbunătățire a eficacității sistemelor 
naționale de justiție și a executării 
deciziilor;

cooperarea judiciară în materie civilă și 
penală și să promoveze statul de drept, 
democrația și drepturile fundamentale, 
inclusiv prin sprijinirea eforturilor de 
îmbunătățire a eficacității sistemelor 
naționale de justiție și a executării 
deciziilor;

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”, precum și cu acțiunile pregătitoare adoptate de PE pentru bugetul pe 2018 și 
propuse de Comisia LIBE.

Respectivele provocări juridice și procedurale includ accesul la o mai bună cartografiere a 
conflictelor legislative și a posibilităților de a folosi jurisdicția universală, accesul la probe, 
accesul la asistență juridică, îndeosebi, mai multe resurse în materie de litigii.

Trimiterile la motivele de discriminare reflectă articolul 10 din TFUE și articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) să sprijine și să promoveze 
formarea judiciară în vederea promovării 
unei culturi comune în domeniul legale, 
judiciar și al statului de drept;

b) să sprijine și să promoveze 
formarea judiciară, inclusiv consolidarea 
societății civile, în vederea promovării unei 
culturi comune în domeniul juridic, 
judiciar, al drepturilor fundamentale și al 
statului de drept;

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”, precum și cu acțiunile pregătitoare adoptate de PE pentru bugetul pe 2018 și 
propuse de Comisia LIBE.

Respectivele provocări juridice și procedurale includ accesul la o mai bună cartografiere a 
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conflictelor legislative și a posibilităților de a folosi jurisdicția universală, accesul la probe, 
accesul la asistență juridică, îndeosebi, mai multe resurse în materie de litigii.

Trimiterile la motivele de discriminare reflectă articolul 10 din TFUE și articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) să faciliteze accesul efectiv la 
justiție pentru toți și la căi de atac eficiente, 
inclusiv prin mijloace electronice, prin 
promovarea unor proceduri civile și penale 
eficiente și prin promovarea și sprijinirea 
drepturilor victimelor infracțiunilor, 
precum și a drepturilor procesuale ale 
persoanelor suspectate și acuzate în cadrul 
procedurilor penale.

c) să faciliteze accesul efectiv la 
justiție pentru toți, punând accentul pe 
inegalități și discriminare din orice motiv, 
cum ar fi genul, originea rasială sau 
etnică, religia sau convingerile, 
handicapul, vârsta sau orientarea 
sexuală, culoarea, originea socială, 
caracteristicile genetice, limba, opinia 
politică sau orice alt tip de opinie, 
apartenența la o minoritate națională, 
averea, locul nașterii, și la căi de atac 
eficiente, inclusiv prin mijloace 
electronice, prin promovarea unor 
proceduri civile și penale eficiente și prin 
promovarea și sprijinirea drepturilor 
victimelor infracțiunilor, precum și a 
drepturilor procesuale ale persoanelor 
suspectate și acuzate în cadrul procedurilor 
penale;

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”, precum și cu acțiunile pregătitoare adoptate de PE pentru bugetul pe 2018 și 
propuse de Comisia LIBE.

Respectivele provocări juridice și procedurale includ accesul la o mai bună cartografiere a 
conflictelor legislative și a posibilităților de a folosi jurisdicția universală, accesul la probe, 
accesul la asistență juridică, îndeosebi, mai multe resurse în materie de litigii.

Trimiterile la motivele de discriminare reflectă articolul 10 din TFUE și articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale.



PE630.382v01-00 20/30 PR\1168253RO.docx

RO

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ca) să consolideze cooperarea 
judiciară într-o lume globalizată, ori de 
câte ori legislația Uniunii are aplicare 
extrateritorială pentru a facilita 
abordarea provocărilor judiciare și 
procedurale, inclusiv a traficului de 
persoane, schimbărilor climatice și a 
responsabilității întreprinderilor. În acest 
context, facilitarea accesului victimelor la 
căi de atac este deosebit de importantă;

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”, precum și cu acțiunile pregătitoare adoptate de PE pentru bugetul pe 2018 și 
propuse de Comisia LIBE.

Respectivele provocări juridice și procedurale includ accesul la o mai bună cartografiere a 
conflictelor legislative și a posibilităților de a folosi jurisdicția universală, accesul la probe, 
accesul la asistență juridică, îndeosebi, mai multe resurse în materie de litigii.

Trimiterile la motivele de discriminare reflectă articolul 10 din TFUE și articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) să sprijine organizațiile societății 
civile în pregătirea litigiilor legate de 
încălcări ale democrației, statului de drept 
și ale drepturilor fundamentale.



PR\1168253RO.docx 21/30 PE630.382v01-00

RO

Or. en

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu expunerea de motive, paginile 1 și 2 „Motivele și 
obiectivele”, precum și cu acțiunile pregătitoare adoptate de PE pentru bugetul pe 2018 și 
propuse de Comisia LIBE.

Respectivele provocări juridice și procedurale includ accesul la o mai bună cartografiere a 
conflictelor legislative și a posibilităților de a folosi jurisdicția universală, accesul la probe, 
accesul la asistență juridică, îndeosebi, mai multe resurse în materie de litigii.

Trimiterile la motivele de discriminare reflectă articolul 10 din TFUE și articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021 
- 2027 este de [305 000 000] EUR în 
prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021 
- 2027 este de [400 000 000] EUR în 
prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Resursele alocate statelor membre
în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 
cererea acestora, transferate către 
program. Comisia implementează aceste 
resurse direct, în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar, sau indirect, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 

4. Resursele alocate statelor membre 
în cadrul gestiunii partajate pot fi 
transferate către program. Comisia 
implementează aceste resurse direct, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar, sau 
indirect, în conformitate cu articolul 62 
alineatul (1) litera (c). Dacă este posibil, 
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litera (c). Dacă este posibil, resursele 
respective sunt utilizate în beneficiul 
statului membru în cauză.

resursele respective sunt utilizate în 
beneficiul statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programul poate oferi finanțare în
oricare dintre formele stabilite în 
Regulamentul financiar.

2. Programul poate oferi finanțare 
prin granturi pentru acțiuni și granturi de 
funcționare multianuale, sub oricare 
dintre formele stabilite în Regulamentul 
financiar, inclusiv sume forfetare, costuri 
unitare, rate forfetare și granturi în 
cascadă. Munca voluntară este 
considerată eligibilă atunci când se 
solicită cofinanțarea ca contribuție în 
natură.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La pregătirea și punerea în 
aplicare a programului de lucru, Comisia 
consultă părțile interesate relevante, 
inclusiv organizațiile societății civile 
active în domeniul apărării victimelor și 
al căilor de atac, în conformitate cu 
articolul 11a.

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Dialogul civil

În conformitate cu articolul 11 alineatul 
(2) din TUE, Comisia înființează un grup 
de dialog civil menit să asigure un dialog 
sistematic între beneficiarii programului 
și alte părți interesate relevante cu privire 
la punerea în aplicare a priorităților 
programului, diseminarea rezultatelor și 
evoluțiile în materie de politici legate de 
activitățile programului.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la punerea 
în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de 
patru ani de la începerea punerii în aplicare 
a programului.

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la punerea 
în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de 
doi ani de la începerea punerii în aplicare a 
programului.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea, diseminarea 
informației pentru o mai bună cunoaștere a 
politicilor Uniunii și a dreptului Uniunii, 
inclusiv a dreptului material și procedural, 
a instrumentelor de cooperare judiciară, a 
jurisprudenței relevante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene și a dreptului comparat 
și a standardelor europene și internaționale;

1. sensibilizarea, diseminarea 
informației pentru o mai bună cunoaștere a 
politicilor Uniunii și a dreptului Uniunii, 
inclusiv a dreptului material și procedural, 
a instrumentelor de cooperare judiciară, a 
jurisprudenței relevante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene și a dreptului comparat 
și a standardelor europene și internaționale, 
cu un accent deosebit pe o mai bună 
înțelegere a domeniilor de drept 
multidisciplinare, transdisciplinare și 
interdisciplinare, cum ar fi comerțul și 
drepturile omului, precum și pe
modalitățile de facilitare a soluționării 
litigiilor extrateritoriale;

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. învățarea reciprocă prin schimbul 
de bune practici între părțile interesate, 
pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă a dreptului civil și penal și a 
sistemelor juridice și judiciare ale statelor 
membre, inclusiv a statului de drept, 
precum și pentru consolidarea încrederii 
reciproce;

2. învățarea reciprocă prin schimbul 
de bune practici între părțile interesate, 
inclusiv organizațiile societății civile, 
pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă a dreptului civil și penal și a 
sistemelor juridice și judiciare ale statelor 
membre, inclusiv a statului de drept, 
precum și pentru consolidarea încrederii 
reciproce;

Or. en



PR\1168253RO.docx 25/30 PE630.382v01-00

RO

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. activități analitice și de 
monitorizare1 pentru o mai bună cunoaștere 
și înțelegere a potențialelor obstacole aflate 
în calea bunei funcționări a unui spațiu 
european de justiție și pentru îmbunătățirea 
punerii în aplicare a dreptului și a 
politicilor Uniunii în statele membre;

3. activități analitice și de 
monitorizare1 pentru o mai bună cunoaștere 
și înțelegere a potențialelor obstacole aflate 
în calea bunei funcționări a unui spațiu 
european de justiție și pentru îmbunătățirea 
punerii în aplicare a dreptului și a 
politicilor Uniunii în statele membre, 
ținând seama, de asemenea, de elementele 
transfrontaliere din dreptul Uniunii în 
relația cu țările terțe;

__________________ __________________

1 Aceste activități includ, de exemplu, 
colectarea de date și statistici; elaborarea 
de metodologii comune și, după caz, de 
indicatori sau criterii de referință; studii, 
cercetări, analize și anchete; evaluări; 
evaluarea impactului; elaborarea și 
publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale 
educaționale.

1 Aceste activități includ, de exemplu, 
colectarea de date și statistici; elaborarea 
de metodologii comune și, după caz, de 
indicatori sau criterii de referință; studii, 
cercetări, analize și anchete; evaluări; 
evaluarea impactului; elaborarea și 
publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale 
educaționale.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. formarea părților interesate 
relevante pentru o mai bună cunoaștere a 
politicilor și a dreptului Uniunii, inclusiv, 
printre altele, a dreptului material și 
procedural, a utilizării instrumentelor de 
cooperare judiciară ale UE, a jurisprudenței 
relevante a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, a limbajului juridic și a dreptului 

4. formarea părților interesate 
relevante, inclusiv a organizațiilor 
societății civile active în domeniul 
apărării victimelor și al căilor de atac,
pentru o mai bună cunoaștere a politicilor 
și a dreptului Uniunii, inclusiv, printre 
altele, a dreptului material și procedural, a 
folosirii acțiunilor colective în 
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comparat; despăgubire și a jurisdicției universale, a 
utilizării instrumentelor de cooperare 
judiciară ale UE, a jurisprudenței relevante 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a 
limbajului juridic și a dreptului comparat, 
în scopul de a îmbunătăți accesul 
victimelor la justiție în incidentele 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor de tehnologie a informației 
și comunicațiilor (TIC) pentru 
îmbunătățirea eficienței sistemelor 
judiciare și a cooperării acestora prin 
intermediul tehnologiei informației și 
comunicațiilor, inclusiv a 
interoperabilității transfrontaliere a 
sistemelor și aplicațiilor;

5. dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor de tehnologie a informației 
și comunicațiilor (TIC) pentru 
îmbunătățirea eficienței sistemelor 
judiciare și a cooperării acestora prin 
intermediul tehnologiei informației și 
comunicațiilor, inclusiv prin 
interoperabilitatea transfrontalieră a 
sistemelor și aplicațiilor, precum și 
protejarea confidențialității și a datelor;

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. dezvoltarea capacităților rețelelor-
cheie la nivel european și ale rețelelor 
judiciare europene, inclusiv ale rețelelor 
instituite prin dreptul Uniunii pentru 
garantarea aplicării efective și a respectării 

6. dezvoltarea capacităților rețelelor-
cheie la nivel european și ale rețelelor 
judiciare europene, inclusiv ale rețelelor 
instituite prin dreptul Uniunii pentru 
garantarea aplicării efective și a respectării 
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dreptului Uniunii, pentru promovarea și 
dezvoltarea în continuare a dreptului 
Uniunii, a obiectivelor și a strategiilor de 
politică ale Uniunii în domeniile 
programului, precum și pentru susținerea
organizațiilor societății civile care 
desfășoară activități în domeniile acoperite 
de program;

dreptului Uniunii, pentru promovarea și 
dezvoltarea în continuare a dreptului 
Uniunii, a obiectivelor și a strategiilor de 
politică ale Uniunii în domeniile 
programului, precum și pentru implicarea
organizațiilor societății civile care 
desfășoară activități în domeniile acoperite 
de program;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. consolidarea capacității 
organizațiilor societății civile pentru 
aducerea în instanță a cazurilor de 
încălcare a democrației, statului de drept 
și a drepturilor fundamentale.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. o mai bună cunoaștere a 
programului și a îmbunătățirea diseminării 
și a transferabilității rezultatelor sale și 
promovarea informării cetățenilor, inclusiv 
prin înființarea și sprijinirea birourilor de 
programe/rețelei naționale de contact.

7. o mai bună cunoaștere a 
programului și îmbunătățirea diseminării, 
transferabilității și a transparenței
rezultatelor sale și promovarea informării 
cetățenilor, inclusiv prin înființarea și 
sprijinirea birourilor de programe
independente/rețelei naționale de contact.

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul va fi monitorizat pe baza unui 
set de indicatori care au scopul de a analiza 
măsura în care au fost îndeplinite 
obiectivele generale și specifice ale 
programului și de a reduce la minimum 
sarcinile și costurile administrative. În 
acest scop, se vor colecta date cu privire la 
următorul set de indicatori-cheie:

Programul va fi monitorizat pe baza unui 
set de indicatori care au scopul de a analiza 
măsura în care au fost îndeplinite 
obiectivele generale și specifice ale 
programului și de a reduce la minimum 
sarcinile și costurile administrative. Se 
includ indicatori calitativi în vederea 
evaluării. În acest scop, se vor colecta date 
cu privire la următorul set de indicatori-
cheie:

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul magistraților și al personalului din 
justiție care a participat la activități de 
formare (inclusiv schimburi de personal, 
vizite de studiu, ateliere și seminare) 
finanțate prin program, inclusiv prin 
grantul de funcționare al Rețelei Europene 
de Formare Judiciară (EJTN);

numărul magistraților și al personalului din 
justiție, defalcat în funcție de gen, care a 
participat la activități de formare (inclusiv 
schimburi de personal, vizite de studiu, 
ateliere și seminare) finanțate prin 
program, inclusiv prin grantul de 
funcționare al Rețelei Europene de 
Formare Judiciară (EJTN);

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – rândul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul angajaților și al membrilor 
organizațiilor societății civile care au 
participat la activități de formare;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – rândul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul de persoane care au beneficiat de: numărul de persoane, defalcat în funcție 
de gen, care au beneficiat de:

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – rândul 4 – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) a activități de consolidare a
capacității organizațiilor societății civile;

Or. en
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – rândul 4 – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) activități legate de informarea 
cetățenilor cu privire la accesul la justiție 
și a judecătorilor cu privire la provocările 
în materie de litigii și la modul în care se 
aplică dreptul internațional privat și 
dreptul Uniunii în cauzele 
transfrontaliere/multidisciplinare.

Or. en
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