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Amendamentul 1
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. regretă faptul că abia în 2010 s-a 
solicitat Comisiei elaborarea unui prim 
raport referitor la aplicarea Directivei 
2003/8/CE și că acest raport a fost 
prezentat Parlamentului European abia 
în 2012, iar punctele slabe din această 
directivă au fost astfel analizate abia la 10 
ani de la intrarea în vigoare a acesteia; 

Or. de

Amendamentul 2
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. regretă faptul că Comisia nu 
abordează ea însăși procedurile europene 
în cazul cărora se aplică, de asemenea, 
directiva privind asistența judiciară, cum 
ar fi procedura europeană privind cererile 
cu valoare redusă, cu toate că în aceste 
cazuri ar fi putut foarte bine fi analizată 
perioada 01.01.2009 - 31.12.2010;  

Or. de

Amendamentul 3
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. opinează că nici alte proceduri europene,
cum este, de exemplu, procedura 
europeană cu privire la cererile cu valoare 
redusă, nu sunt cunoscute și, în condițiile 
în care actuala politică în materie de 
informare va persista, situația nu se va 
schimba;

2. opinează că nici alte proceduri europene, 
cum sunt, de exemplu, procedura 
europeană cu privire la cererile cu valoare 
redusă sau somația europeană de plată, nu 
sunt cunoscute și, în condițiile în care 
actuala politică în materie de informare va 
persista, situația nu se va schimba; solicită 
Comisiei și statelor membre să pună la 
dispoziție informații inteligibile și 
accesibile privind asistența prejudiciară și 
utilizarea altor metode de soluționare a 
litigiilor;

Or. es

Amendamentul 4
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită formarea unui grup de avocați 
dintre să poată fi găsiți cu ușurință unii
care să poată acționa pentru beneficiarii 
ajutorului judiciar european, prin 
indicarea limbii/lor pe care le vorbesc și a 
sistemului/lor de drept pe care le cunosc;

3. solicită crearea unei platforme la nivelul 
UE în care să poată fi găsiți avocați care să 
acționeze pentru beneficiarii asistenței 
judiciare din partea UE; în acest caz ar 
trebui să se indice limba/limbile pe care
aceștia o/le vorbesc și sistemul/sistemele
de drept pe care îl/le cunosc;

Or. de

Amendamentul 5
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită formarea unui grup de avocați 
dintre să poată fi găsiți cu ușurință unii
care să poată acționa pentru beneficiarii 
ajutorului judiciar european, prin indicarea
limbii/lor pe care le vorbesc și a
sistemului/lor de drept pe care le cunosc;

3. solicită crearea unei platforme care să 
poată fi folosită cu ușurință de toți 
utilizatorii, să conțină informații 
actualizate, accesibile și inteligibile și în 
care să poată fi găsiți cu ușurință avocați
care să acționeze pentru beneficiarii 
asistenței judiciare din partea UE, prin 
indicarea limbii/limbilor pe care aceștia 
o/le vorbesc și a sistemului/sistemelor de 
drept pe care îl/le cunosc; solicită Comisiei 
să sprijine, împreună cu statele membre, 
crearea unor module de formare specială 
pentru avocații care oferă servicii în 
cadrul asistenței juridice; 

Or. es

Amendamentul 6
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
ia măsurile corespunzătoare pentru a 
îmbunătăți informarea privind dreptul la 
asistență judiciară în cazul litigiilor 
transfrontaliere și pentru a susține 
cunoașterea și utilizarea acestei asistențe 
în cazul cetățenilor și al juriștilor;

Or. es

Amendamentul 7
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei și statelor membre să 
acorde o atenție deosebită grupelor de 
populație vulnerabile, ale căror nevoi 
trebuie luate în mod corespunzător în 
considerare, precum victimele violenței pe 
criterii de gen, minorii, persoanele cu 
dizabilități și imigranții; 

Or. es

Amendamentul 8
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este recomandabilă 
înființarea unui oficiu central în fiecare stat 
membru, care să primească și să transmită 
cererile de ajutor judiciar;

4. consideră că este recomandabilă 
înființarea unei autorități unice pentru 
asistență judiciară transfrontalieră și a
unui oficiu central în fiecare stat membru, 
care să primească și să transmită cererile de
asistență judiciară;

Or. es

Amendamentul 9
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că un alt raport ar trebui să 
cuprindă numărul și natura cazurilor 
pentru fiecare țară pentru a obține o 
imagine mai detaliată și mai concludentă 
privind folosirea acestui instrument; 
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Or. de

Amendamentul 10
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5. arată că lipsa de pe site-ul Atlas judiciar 
european în materie civilă și portalul E-
justiție a unei opțiuni care să permită 
descărcarea sau imprimarea corectă a 
cererii-tip de ajutor judiciar și a celorlalte 
formulare nu este tocmai prietenoasă 
pentru utilizator și cere Comisiei să 
îndrepte fără întârziere situația;

5. subliniază că modalitățile de accesare a  
formularului pentru cererea de asistență 
judiciară și a celorlalte formulare ar 
putea fi îmbunătățite în ceea ce privește 
formatul și vizibilitatea, inclusiv pe
pagina de web a Atlasului judiciar 
european în materie civilă, cât și pe
portalul european E-justiție;

Or. fr

Amendamentul 11
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. arată că lipsa de pe site-ul Atlas judiciar 
european în materie civilă, precum și de pe
portalul E-justiție a unei opțiuni care să 
permită descărcarea sau imprimarea 
corectă a cererii-tip de ajutor judiciar și a 
celorlalte formulare nu este tocmai 
prietenoasă pentru utilizator și cere 
Comisiei să îndrepte fără întârziere situația;

5. subliniază că lipsa de pe site-ul Atlas 
judiciar european în materie civilă, precum
și de pe portalul E-justiție a unei opțiuni 
care să permită descărcarea în format word
sau imprimarea corectă a cererii-tip de 
asistență judiciară și a celorlalte formulare
aferente procedurilor europene nu este 
tocmai prietenoasă pentru utilizator; cere 
Comisiei să îndrepte fără întârziere situația;

Or. de
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Amendamentul 12
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. opinează că, pentru a stabili criteriile 
economice de acordare a ajutorului 
judiciar, trebuie să se țină seama de costul 
diferit al vieții din diferitele state membre;

7. opinează că, pentru a stabili criteriile 
economice de acordare a asistenței 
judiciare, ar trebui să se țină mai mult
seama de costul diferit al vieții din 
diferitele state membre și ar trebui să se 
indice mai exact în ce privințe trebuie 
luate în considerare aceste diferențe;

Or. fr

Amendamentul 13
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază, în ceea ce privește criteriile 
economice pentru acordarea asistenței 
judiciare, că acestea trebuie îmbunătățite 
și clarificate pentru a nu se ajunge la 
diferențe de interpretare nefaste, de 
exemplu în cazul în care statul membru 
de origine acordă dreptul la asistență 
judiciară, dar instanța competentă refuză 
acest drept, sau invers, sau în cazul în 
care documentele prezentate de un 
solicitant domiciliat într-un alt stat 
membru ca dovezi ale situației sale 
economice sunt greu de interpretat în 
statul membru care ar trebui să-i acorde 
asistența judiciară; 

Or. fr
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Amendamentul 14
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că domeniul de aplicare al 
directivei trebuie extins și la costurile 
suportate de consumator înainte de luarea 
deciziei de a i se acorda asistență 
judiciară, dar care sunt considerate 
necesare pentru susținerea deplină a 
cererii sale, cum ar fi costurile călătoriei 
sale în vederea audierii la instanța 
competentă;

Or. el

Amendamentul 15
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră, spre deosebire de Comisie, 
că statele membre trebuie să depună 
eforturi mai mari pentru a se conforma 
prevederilor de la articolul 18 din Directiva 
2003/8/CE (Informarea);

8. îndeamnă statele membre să depună 
eforturi mai mari pentru a se conforma 
prevederilor de la articolul 18 din Directiva 
2003/8/CE (Informarea);

Or. fr

Amendamentul 16
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. cere Comisiei să informeze mai bine 
consumatorii și întreprinderile cu privire la 

9. solicită Comisiei să promoveze 
campanii de informare paneuropene;
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măsurile europene privind litigiile de 
natură civilă și comercială și la 
posibilitățile existente în legătură cu 
acestea, precum și să sprijine și să 
promoveze campaniile paneuropene de 
informare;

solicită statelor membre să informeze mai 
bine consumatorii, întreprinderile și 
diferiții actori din domeniul asistenței 
sociale cu privire la măsurile europene 
privind litigiile de natură civilă și 
comercială și la posibilitățile existente în 
legătură cu acestea;

Or. fr

Amendamentul 17
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că statele membre trebuie să 
depună mai multe eforturi în vederea 
soluționării litigiilor și astfel și în cazurile 
de acordare a asistenței judiciare 
europene, prin mijloace de comunicare 
economice și moderne, în special având în 
vedere piața internă aflată în continuă 
creștere; îndeamnă Comisia să susțină 
aceste demersuri din punct de vedere 
financiar și conceptual; 

Or. de

Amendamentul 18
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere revizuită, care să remedieze 
punctele slabe, interpretările deficitare și 
situațiile neacoperite pe care le 
menționează în raportul său
(COM(2012)71 final), precum și să 
contribuie la o mai mare armonizare a 

10. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere revizuită, care să remedieze 
punctele slabe, interpretările deficitare și 
situațiile neacoperite pe care le 
menționează în raportul său
(COM(2012)0071), în special în ceea ce 
privește criteriile economice de acordare a 
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legislațiilor statelor membre, pentru a se 
evita alte neînțelegeri și lacune juridice.

asistenței judiciare și pragurile stabilite de 
statele membre, precum și să contribuie la 
o mai mare armonizare a legislațiilor 
statelor membre, pentru a se evita alte 
neînțelegeri și lacune juridice.

Or. es

Amendamentul 19
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită, de asemenea, Comisiei să se 
asigure că statele membre care, după 
aproape 10 ani,  nu au pus încă în 
totalitate în aplicare aceste dispoziții, fac 
acest lucru fără întârziere. 

Or. de

Amendamentul 20
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea de a prezenta o propunere 
referitoare la acordarea de asistență 
judiciară în cazul procedurilor 
transfrontaliere penale.

Or. es

Amendamentul 21
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
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Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. solicită statelor membre care încă nu 
au semnat sau ratificat Convenția de la 
Haga din 25 octombrie 1980 privind 
facilitarea accesului internațional la 
justiție să facă acest lucru.

Or. es


