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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. regretă că, în statele membre, nu numai consumatorii și întreprinderile, ci și persoanele 
care exercită profesii juridice și organizațiile pentru protecția consumatorilor cunosc numai 
ajutorul judiciar național, nu și pe acela european;

2. opinează că nici alte proceduri europene, cum este, de exemplu, procedura europeană cu 
privire la cererile cu valoare redusă1, nu sunt cunoscute și, în condițiile în care actuala 
politică în materie de informare va persista, situația nu se va schimba;

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;

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

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;

6. subliniază că Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială menționată în 
raport oferă informații cu privire la ajutorul judiciar, care însă au fost actualizate ultima 
dată la 12 iulie 2007;

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;

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);

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

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 legislațiilor 
statelor membre, pentru a se evita alte neînțelegeri și lacune juridice.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 861/2007


