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B7-0000/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu - Un spațiu de libertate, securitate și justiție în 
serviciul cetățenilor - programul de la Stockholm

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona, în special dispozițiile privind spațiul de libertate, 
securitate și justiție („SLSJ”) și noul cadru juridic pentru protejarea drepturilor 
fundamentale și consolidarea cetățeniei Uniunii, articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, astfel cum este modificat de Tratatul de la Lisabona, Protocolul nr. 8 la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum este introdus prin Tratatul de 
la Lisabona, referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția europeană”) și Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), care are aceeași valoare juridică 
cu cea a tratatelor,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 iunie 2009, intitulată „Un spațiu de 
libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor” (COM(2009)0262), care subliniază 
prioritățile privind SLSJ pentru perioada 2010-2014, alături de Evaluarea programului de 
la Haga și a planului de acțiune (COM(2009)0263) și tabloul de bord privind 
implementarea, asociat acesteia (SEC(2009)0765), precum și contribuțiile parlamentelor 
naționale, ale societății civile și ale agențiilor și organelor UE,

– având în vedere întrebarea din [...] septembrie 2009 adresată Consiliului și Comisiei, 
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu - Un 
spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor - programul de la Stockholm 
(O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, încă de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, SLSJ a reprezentat 
un obiectiv esențial al Uniunii Europene; întrucât, cu toate acestea, programului de la 
Haga din 2005 îi lipsește în multe privințe viziunea clară și ambițioasă prezentată în 
programul de la Tampere din 1999, în special în domeniul justiției civile și întrucât este, 
prin urmare, esențială revenirea la spiritul inițial al acelui program, ce cuprindea toate 
aspectele juridice, înainte ca aspectele legate de securitate să devină o prioritate politică, 
în urma evoluțiilor dramatice și urgente ale luptei împotriva terorismului;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona, aprobat recent de o vastă majoritate a cetățenilor 
irlandezi, va reconfigura bazele, obiectivele și metodele politicilor legate de SLSJ;

C. întrucât drepturile și rolul instituțional atribuite parlamentelor naționale pentru prima dată 
de către Tratatul de la Lisabona vor avea un impact pozitiv, în primul rând asupra 
dezvoltării și funcționării SLSJ, în special datorită faptului că respectarea principiului 
subsidiarității va fi mai bine garantată; 
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D. întrucât aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, prevăzută în Tratatul de la Lisabona, nu va afecta protejarea 
drepturilor fundamentale în cadrul unei Uniuni fondate pe Carta drepturilor fundamentale 
și pe jurisprudența Curții de Justiție, constituind un element important de protecție 
suplimentară, ținând, totodată, cont de necesitatea stabilirii unei distincții clare între 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție;

E. întrucât transparența trebuie să reprezinte o preocupare esențială în cadrul procesului 
legislativ și întrucât cetățenii și parlamentele naționale ar trebui să poată urmări definirea 
și implementarea politicilor legate de SLSJ;

F. întrucât în domeniul justiției civile prioritățile următorilor cinci ani trebuie să reflecte 
nevoile exprimate de către cetățeni și întreprinderi;

G. întrucât spațiul judiciar european trebuie să aibă ca bază o cultură judiciară europeană 
împărtășită de către practicieni și autoritățile judiciare - în mod special judecătorii de la 
instanțele superioare - și care nu se bazează exclusiv pe legislația comunitară, ci se 
dezvoltă prin intermediul cunoașterii și înțelegerii reciproce a sistemelor judiciare 
naționale, al revizuirii fundamentale a programelor universitare, al schimburilor, vizitelor 
de studiu și cursurilor de formare comune, cu sprijinul activ al rețelelor europene din 
diferitele sectoare ale sistemului judiciar,

Perspectivele SLSJ în cadrul Tratatului de la Lisabona

1. ia act de faptul că noul program multianual pentru SLSJ va fi probabil adoptat și 
implementat în noul cadru juridic definit de Tratatul de la Lisabona, astfel încât trebuie să 
cuprindă deja toate elementele noi prevăzute în tratat, potrivit cărora:

– cooperarea Schengen este confirmată drept nucleu al SLSJ;

– cetățenia Uniunii și protecția drepturilor fundamentale se vor afla în centrul politicilor 
legate de SLSJ, iar instituțiilor UE li se va solicita să respecte principiul egalității între 
cetățenii UE;

– actuala dihotomie între regimul ordinar și cel interguvernamental, astfel cum a fost 
instaurată de către Tratatul de la Maastricht, va lua sfârșit, demonstrând încrederea tot 
mai mare ce există între statele membre;

– procesul decizional va fi consolidat prin extinderea votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, ceea ce va permite adoptarea prin același sistem de votare a actelor 
referitoare la domenii similare sau conexe;

– garanții suplimentare vor asigura respectarea strictă a principiilor subsidiarității și 
proporționalității în cadrul SLSJ, în sensul că un număr relativ redus de parlamente 
naționale pot lansa o „procedură de alertă”, precum și prin faptul că i se conferă unui 
stat membru dreptul de a utiliza o „frână de urgență”, atunci când consideră că un 
proiect de act normativ în domeniul cooperării judiciare în materie penală riscă să 
aducă atingere unor elemente esențiale ale ordinii sale juridice interne;
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2. salută introducerea, prin Tratatul de la Lisabona, a procedurii de codecizie ca procedură 
legislativă ordinară în acele domenii ale SLSJ în care aceasta nu se aplica până acum; 
consideră că asocierea Parlamentului European la ratificarea acordurilor internaționale nu 
reprezintă decât complementul necesar al competențelor care îi sunt recunoscute pe plan 
intern, în special în domeniile aflate sub incidența celui de-al treilea pilon în configurația 
actuală;

3. subliniază importanța extinderii nerestricționate a competenței Curții de Justiție, atât în 
ceea ce privește hotărârile preliminarii în toate chestiunile relevante pentru SLSJ, cât și 
lansarea de către Comisie a procedurilor de încălcare a dreptului comunitar1;

4. consideră că principiul solidarității între statele membre și între statele membre și Uniune 
capătă, în cadrul SLSJ, o semnificație deosebită și ar trebui să se transforme într-o 
solidaritate activă, în special în ceea ce privește controlul frontierelor, imigrația, protecția 
civilă și clauza de solidaritate;

Un program multianual mai coerent, mai transparent și mai democratic

5. consideră că, în cadrul procesului de implementare a programului de la Stockholm, un 
obiectiv prioritar ar trebui să îl constituie garantarea, într-un spirit de cooperare loială, a 
faptului că cetățenii beneficiază de un nivel echivalent de protecție a drepturilor lor 
fundamentale, indiferent de locul în care se confruntă cu puterea publică exercitată de 
către Uniune sau de către statele membre și că nicio persoană nu ar trebui să fie 
dezavantajată în relațiile juridice cu alte persoane datorită faptului că a ales să își exercite 
libertățile fundamentale conferite cetățenilor Uniunii în conformitate cu tradiția privind 
drepturile omului și statul de drept, comună statelor membre;

6. subliniază faptul că, în noul cadru juridic și instituțional creat prin Tratatul de la 
Lisabona, activitățile legate de SLSJ nu vor putea continua decât prin asocierea de o 
manieră adecvată a Parlamentului European, a parlamentelor naționale și a societății 
civile, în vederea inițierii unei dezbateri deschise și continue;

7. solicită un proces legislativ mai transparent la nivelul UE și la nivel național, în special în 
cazurile în care o propunere ar putea aduce atingere drepturilor individului și ale
cetățeanului, indiferent dacă propunerea aparține Comisiei sau unui grup de state 
membre;

8. salută crearea, prin Tratatul de la Lisabona, a unui cadru de evaluare a politicilor SLSJ și 
solicită instituirea unui sistem concret de evaluare, care să cuprindă aspecte referitoare la 
calitatea, eficiența și echitatea justiției și să implice îndeaproape Parlamentul European și 
parlamentele naționale;

9. solicită ca evaluarea periodică a rezultatelor obținute în cadrul programului multianual să 
facă obiectul unei dezbateri anuale în Parlamentul European, dezbatere axată pe protecția 
drepturilor fundamentale în UE și care ar trebui să aibă la bază rapoarte ale Consiliului, 
Comisiei și ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA);

                                               
1 sub rezerva articolului 10 din Protocolul 36 privind dispozițiile tranzitorii și a articolului 276 din TFUE.
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O Europă a drepturilor

10. este ferm convins că ar trebui depuse eforturi în vederea sensibilizării cetățenilor UE cu 
privire la drepturile lor fundamentale;

11. consideră că diversitatea reprezintă o sursă de bogăție pentru Uniune și că Uniunea 
trebuie să constituie un mediu sigur, în care diferențele sunt respectate, iar cei mai 
vulnerabili sunt protejați; consideră că măsurile de combatere a discriminării, rasismului, 
antisemitismului, xenofobiei și homofobiei, cele de protejare a copiilor, minorităților și a 
persoanelor vulnerabile, precum și eforturile de sensibilizare sporită a cetățenilor în 
legătură cu legislația anti-discriminare trebuie puse în aplicare cu fermitate, prin 
utilizarea deplină a instrumentelor existente, inclusiv a programelor financiare;

12. reamintește faptul că, prin Tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii capătă același caracter juridic obligatoriu ca și tratatele și devine aplicabilă în 
integralitatea sa tuturor măsurilor adoptate în domeniul SLSJ, iar respectarea acesteia va 
fi controlată de către Curtea de Justiție;

13. reamintește, în același timp, faptul că Uniunea aderă la Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și că, prin urmare, negocierile 
vizând aderarea Uniunii la Convenția europeană ar trebui să înceapă imediat și, în 
consecință, ar trebui încheiate acorduri de cooperare cu instituțiile internaționale și cu 
organismele responsabile cu protecția drepturilor fundamentale;

14. solicită o evaluare de impact în ceea ce privește drepturile fundamentale pentru toate 
politicile, propunerile legislative și programele noi, evaluare ce urmează să stabilească în 
mod clar care drepturi fundamentale sunt în pericol de a fi afectate și ce măsuri se au în 
vedere pentru a le proteja în conformitate cu principiile proporționalității și necesității;

15. solicită culegerea și compilarea, de către FRA, a unor statistici fiabile și comparabile 
privind discriminarea și publicarea acestora într-o formă accesibilă și împărtășește opinia 
„trio-președinției Consiliului” (Franța, Republica Cehă și Suedia), conform căreia până la 
31 decembrie 2009 ar trebui efectuată o revizuire a mandatului FRA și că o astfel de 
revizuire va oferi ocazia consolidării cooperării cu Consiliul Europei;

Consolidarea drepturilor legate de cetățenia Uniunii

16. solicită elaborarea unei legi electorale uniforme și își reiterează poziția potrivit căreia, 
pentru a încuraja cetățenii europeni să participe la alegerile europene în statul membru în 
care își au reședința, dar a cărui cetățenie nu o au, Consiliul, în cadrul competențelor ce îi 
revin, ar trebui să se limiteze la ceea ce este strict necesar, astfel încât drepturile de vot și 
de eligibilitate să devină o realitate; va examina atent propunerea Comisiei de stabilire a 
datei pentru alegerile europene în săptămâna zilei de 9 mai;

17. solicită statelor membre să implementeze pe deplin drepturile aferente cetățeniei Uniunii, 
astfel încât cetățenii Uniunii să-și poată exercita dreptul la liberă circulație împreună cu 
membrii familiei lor, permițându-le, astfel, să călătorească, să lucreze, să studieze, să se 
pensioneze și să aibă o viață de familie fără restricții, pe întreg teritoriul Uniunii;
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18. solicită statelor membre să pună în aplicare într-un mod echitabil și coerent obligația pe 
care o au de a asigura protecție consulară și diplomatică pentru cetățenii Uniunii;

O Europă care își protejează cetățenii

19. solicită statelor membre să garanteze faptul că acțiunile viitoare ale UE în acest domeniu 
mențin echilibrul între securitate și libertate;

20. solicită Comisiei să își concentreze eforturile asupra promovării libertății cetățenilor UE, 
în acele domenii în care actuala cerință privind unanimitatea nu face posibilă adoptarea 
unor măsuri eficiente și să dezvolte cadrul juridic al UE în materie penală; necesitatea 
protejării cetățenilor împotriva terorismului și a criminalității organizate ar trebui, 
într-adevăr, inclusă într-o legislație clară, care să le permită cetățenilor UE să conteste în 
mod eficient normele disproporționate sau neclare;

21. consideră că exercitarea acestor libertăți trebuie garantată dincolo de granițele naționale și 
că cetățenii UE trebuie să își poată exercita pe deplin drepturile specifice, chiar și în afara 
Uniunii;

22. consideră că, în cazul în care este prevăzută luarea unor măsuri de către UE în acest 
domeniu, ar trebui stabilite criterii de evaluare a proporționalității și a necesității limitării 
drepturilor fundamentale;

O Europă a solidarității

23. solicită ca politicile referitoare la integrare, imigrație și azil să fie elaborate pe baza celui 
mai profund respect față de drepturile fundamentale și ca legislația comunitară să fie 
compatibilă cu instrumentele juridice internaționale în acest domeniu, astfel încât să fie 
asigurată o coerență a abordării și a măsurilor luate, nu numai în combaterea imigrației 
ilegale, ci și în ceea ce privește ajutorul acordat refugiaților aflați în dificultate;

24. solicită statelor membre să dea dovadă de un angajament activ și deplin, în vederea 
cooperării în cadrul mecanismului de reinstalare internă;

25. solicită, în acest sens, formalizarea imediată a unui sistem de „solidaritate obligatorie și 
irevocabilă”, însoțită de o cooperare sporită cu țările terțe, după cum este prevăzut în 
tratate;

26. solicită adoptarea unui plan de ansamblu, care să prezinte principalele obiective și 
arhitectura strategiei integrate a Uniunii de gestionare a frontierelor;

27. insistă asupra faptului că noile instrumente sau sisteme nu ar trebui lansate până când 
actualele instrumente nu sunt pe deplin operaționale, sigure și fiabile și solicită o evaluare 
cuprinzătoare a necesității și proporționalității noilor instrumente în ceea ce privește 
aspecte precum intrările și ieșirile, programul privind călătorii înregistrați și sistemul de 
autorizare prealabilă a călătoriei;
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28. consideră că Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) reprezintă un instrument 
esențial în strategia globală a Uniunii privind imigrația și sprijină revizuirea mandatului 
acesteia, inclusiv un cadru clar, care să îndeplinească standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului, pentru operațiunile de returnare, astfel încât rolul agenției să 
fie consolidat;

29. reamintește că este cât se poate de necesar ca FRONTEX să se poată baza, atât pentru 
coordonarea operațiunilor sale punctuale comune, cât și pentru misiunile permanente, pe 
disponibilitatea mijloacelor puse la dispoziție de statele membre;

Justiție civilă și comercială pentru familii, cetățeni și întreprinderi

Acces sporit la justiția civilă pentru cetățeni și întreprinderi

30. consideră că prioritățile în domeniul justiției civile trebuie concentrate, în primul rând, pe 
satisfacerea nevoilor exprimate de cetățeni și întreprinderi, simplificând, în același timp,
în mod constant aparatul justiției și instituind proceduri mai clare și mai accesibile; în 
vederea îndeplinirii acestor obiective, salută deciziile Comisiei de a prezenta o propunere 
referitoare la testamente și succesiuni și o Carte Verde privind regimurile matrimoniale în 
cazul separării și al divorțului și solicită:

– continuarea eforturilor de promovare a altor modalități de soluționare a 
disputelor, având ca principal obiectiv îmbunătățirea accesului consumatorilor 
la justiție; subliniază faptul că acțiunile colective în justiție la nivel comunitar 
nu trebuie să aibă drept consecință fragmentarea excesivă a dreptului național 
procedural;

– propuneri vizând un sistem european simplu și autonom pentru sechestrarea 
conturilor bancare și blocarea temporară a depozitelor bancare, recunoașterea 
reciprocă și executarea actelor autentice, dispoziții privind completarea 
lacunelor rămase în Regulamentul Roma II1 privind drepturile referitoare la 
personalitate și defăimarea, o soluție definitivă la problema acordurilor 
bilaterale referitoare la jurisdicție și la recunoașterea și executarea hotărârilor, 
dispoziții privind completarea lacunelor evidențiate de către Curtea de Justiție 
în domeniul dreptului societăților comerciale, o propunere privind protejarea 
adulților vulnerabili și o propunere de regulament privind legislația aplicabilă 
în chestiuni matrimoniale și care țin de responsabilitatea parentală, ce ar putea 
fi adoptată, dacă este necesar, prin recurs la cooperarea consolidată;

– analizarea cu atenție a unei forme de măsură provizorie la nivel comunitar, în 
plus față de cele solicitate, eventual, de către instanțele naționale, cu privire la 
abordările juridice divergente pe plan național în ceea ce privește dreptul de 
retenție și alte mecanisme similare, la recunoașterea adopțiilor internaționale și 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea 
aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO L 199, 31.7.2007, p. 40).
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la întreaga problematică legată de recunoașterea reciprocă a actelor naționale 
de stare civilă; 

– examinarea aplicării concrete a numeroaselor acte legislative inovatoare 
adoptate până în prezent în domeniul procedurii civile europene, în vederea 
simplificării, acolo unde acest lucru este posibil, și a codificării acesteia într-un 
singur instrument care să reunească întreaga legislație comunitară adoptată în 
acest domeniu;

Utilizarea cu beneficii maxime a pieței unice prin intermediul dreptului european al 
contractelor

31. solicită Comisiei să își intensifice activitatea privind dreptul european al contractelor, pe 
baza proiectului academic de cadru comun de referință și să implice pe deplin 
Parlamentul în procesul deschis și democratic, ce trebuie să conducă la adoptarea unui 
cadru comun de referință politic; subliniază faptul că acest cadru comun de referință 
politic trebuie să constituie un instrument opțional și direct aplicabil, care să permită 
părților contractante, inter alia întreprinderi și consumatori, să aleagă în mod liber dreptul 
european al contractelor ca bază a tranzacției;

Combaterea criminalității însoțită de garantarea drepturilor cetățenilor   

Prioritățile în materie de justiție penală

32. solicită instituirea unui spațiu UE al justiției penale, bazat pe respectarea drepturilor 
fundamentale și care să se dezvolte prin intermediul următorilor factori:

 un instrument juridic ambițios privind garanțiile procedurale în procedurile penale, 
bazat pe prezumția de nevinovăție, care să confere efect deplin drepturilor apărării;

 un cadru juridic cuprinzător, care să ofere victimelor infracțiunilor protecția maximă 
posibilă, prevăzând inclusiv o compensație adecvată și protecția martorilor;

  standarde minime privind condițiile de închisoare și detenție și o serie comună de 
drepturi ale prizonierilor la nivelul UE, și

 un instrument juridic cuprinzător privind colectarea și admisibilitatea probelor în 
procedurile penale;

O strategie coerentă de securitate la mai multe niveluri

33. consideră că acțiunile viitoare ce au ca scop combaterea criminalității organizate și a 
terorismului ar trebui orientate în mai mare măsură către protejarea drepturilor 
fundamentale și ar trebui să garanteze o protecție adecvată pentru martori, stimulente 
pentru cei care cooperează în cadrul acțiunilor de anihilare a rețelelor teroriste și politici 
de prevenire și integrare, care să vizeze în special persoanele aparținând categoriilor cu 
risc ridicat;

34. solicită publicarea anuală a unui raport cuprinzător privind criminalitatea în UE care să 
reunească rapoartele referitoare la domenii specifice, cum ar fi evaluarea gradului de 
amenințare reprezentat de criminalitatea organizată și raportul anual Eurojust și 



RE\791080RO.doc 9/11 PE428.296v01-00

RO

subliniază necesitatea unei abordări interdisciplinare și a unei strategii cuprinzătoare 
pentru prevenirea și combaterea unor infracțiuni precum traficul de ființe umane și 
criminalitatea informatică;

35. insistă asupra elaborării unei ample strategii europene de securitate, la baza căreia să se 
afle planurile de securitate ale statelor membre, un principiu de solidaritate mai solid și o 
evaluare obiectivă a valorii adăugate a agențiilor, rețelelor și schimburilor de informații 
din cadrul UE; intenționează să urmărească îndeaproape, împreună cu parlamentele 
naționale, toate activitățile Consiliului, în contextul cooperării operaționale în domeniul 
securității interne a UE;

Organisme și agenții operaționale

36. atașează o mare importanță Eurojust și Europol și este hotărât să participe pe deplin, 
alături de parlamentele naționale, la definirea, evaluarea și controlul activității acestor 
agenții;

37. solicită o cooperare consolidată între administrațiile naționale, agențiile europene și 
echipele operaționale comune prin intermediul unor rețele specializate (cum ar fi 
Sistemul de Informații Schengen II (SIS I), Sistemul de Informații privind Vizele, 
Sistemul de Informații al Vămilor și rețelele judiciare) și o cooperare specifică între 
serviciile de informații și de poliție la nivel național și european în combaterea 
terorismului și a criminalității organizate;

Formarea unei culturi judiciare europene

38. solicită crearea unei culturi judiciare europene care să cuprindă toate aspectele de drept; 
în acest sens, subliniază că:

– Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție, Rețeaua europeană de Consilii ale 
Magistraturii, Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme 
și Rețeaua Eurojustice a procurorilor generali europeni, executorii judecătorești și 
practicienii în domeniul dreptului au foarte multe de oferit prin coordonarea și 
promovarea formării profesionale a autorităților judiciare, prin înțelegerea reciprocă a 
sistemelor juridice ale altor state membre și prin facilitarea soluționării disputelor și 
problemelor transfrontaliere, însă activitățile acestora trebuie înlesnite și finanțate 
corespunzător; prin urmare, trebuie definit un plan, finanțat integral, care să vizeze 
formarea judiciară europeană legată de rețelele judiciare menționate mai sus și de 
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară;

– trebuie să existe politici active, destinate încurajării cunoașterii și înțelegerii reciproce 
a legislațiilor străine, având drept consecințe obținerea unei certitudini juridice sporite 
și consolidarea încrederii reciproce, esențială pentru recunoașterea reciprocă; aceste 
politici trebuie să asigure schimburi de experiență, vizite și schimb de informații, 
cursuri pentru practicieni și autoritățile judiciare, precum și stabilirea de către 
organizațiile profesionale a unui sistem comun de puncte/credite pentru formare 
pentru practicienii în domeniul dreptului, însoțite de o rețea la nivelul UE a 
organismelor de formare juridică, acreditate să furnizeze cursuri de familiarizare în 
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dreptul național pentru practicieni și judecători;

E-Justiție : o facilitate pentru cetățeni, practicieni și autoritățile judiciare

39. solicită sporirea eforturilor, în vederea promovării și dezvoltării e-justiției la nivel 
comunitar, astfel încât cetățenii și întreprinderile să aibă acces la justiție și consideră că:

– acele state membre care cooperează pe proiecte bilaterale ar trebui să garanteze că 
activitățile lor sunt concepute de o manieră transferabilă la nivel comunitar, pentru a 
evita o duplicare inutilă;

– actuala legislație comunitară în domeniul dreptului civil, în special dreptul procedural, 
ar trebui compatibilizată în mai mare măsură cu utilizarea tehnologiei informatice, în 
mod deosebit în ceea ce privește somația europeană de plată sau soluționarea litigiilor 
privind sume insignifiante, Regulamentul privind probele în materie civilă1 și 
soluționarea alternativă a disputelor și ar trebui luate măsuri în domeniile actelor 
electronice și al transparenței patrimoniului debitorilor; obiectivul ar trebui să fie 
instituirea unor proceduri civile mai simple, mai puțin costisitoare și mai rapide în 
cauzele transfrontaliere;

– instrumentele electronice, precum Sistemul european de informații cu privire la 
cazierele judiciare și SIS ar trebui dezvoltate în continuare;

Chestiuni urgente

40. solicită comasarea progresivă într-un tot coerent a aproximativ 1 200 de măsuri adoptate 
în cadrul SLSJ începând cu 1993, ținând, în același timp, cont de noile misiuni și roluri 
ale Uniunii, precum și de noul cadru juridic oferit de către Tratatul de la Lisabona, 
începând cu acele domenii considerate a fi prioritare, cu acordul Parlamentului European;

41. consideră că, în cazurile în care o procedură legislativă a fost inițiată în temeiul 
dispozițiilor Tratatului de la Nisa, care prevăd o simplă consultare a Parlamentului, așa
cum este cazul în numeroase domenii care țin de SLSJ, și după ce a fost obținut avizul 
Parlamentului, procedura legislativă respectivă ar trebui reinițiată în primă lectură, în 
temeiul dispozițiilor Tratatului de la Lisabona, astfel încât Parlamentul să aibă ocazia să 
se exprime în deplina cunoaștere a prerogativelor sale;

42. își rezervă dreptul de a reveni cu propuneri specifice, atunci când va fi consultat cu 
privire la programul activităților legislative;

o
o      o

43. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor 
membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, p.1).
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