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asistența juridică oferită în cazul nevoiașilor din Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să adopte măsuri în ceea ce privește asistența 
juridică oferită în cazul nevoiașilor din Uniunea Europeană. Petiționarul dă exemplu cazul în 
care cineva este implicat într-un proces penal în Belgia și are domiciliul în Țările de Jos. 
Potrivit petiționarului, statul belgian consideră că, deoarece persoana în cauză este domiciliată 
în Țările de Jos, statul nu este obligat să se ocupe de asistența juridică. Deoarece procesul nu 
se desfășoară în Țările de Jos, statul neerlandez consideră că, de asemenea, nu se justifică 
onorarea unei solicitări de asistență juridică în Țările de Jos. Prin urmare, o persoană nevoiașă 
se află în postura de a fi prins undeva la mijloc. Petiționarul solicită adoptarea unei legislații 
europene relevante în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei 

UE poate stabili, în cadrul cooperării judiciare și al recunoașterii reciproce în materie penală 
din Uniunea Europeană, standarde comune minime europene cu privire la drepturile 
procedurale în procesele penale, precum dreptul la asistență juridică, în măsura în care este 
necesară asigurarea recunoașterii reciproce [articolul 82 alineatul (2) din TFUE]. Standardele 
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comune minime sporesc încrederea reciprocă necesară pentru un sistem eficient de 
recunoaștere reciprocă.

În 2009, Consiliul a adoptat o Rezoluție privind o Foaie de parcurs pentru consolidarea 
drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate și acuzate în cadrul proceselor penale 
(2009/C295/01), care a invitat Comisia să înainteze, în mod etapizat, un număr de măsuri care 
vor prevedea un set minim de drepturi procedurale în cadrul proceselor penale din UE. Până 
în prezent, Comisia a sugerat trei propuneri în acest scop. Problema asistenței juridice în 
cadrul proceselor penale este inclusă în Foaia de parcurs (ca parte a măsurii C) și, datorită 
specificității și complexității problemei, necesită o examinare separată și amănunțită. Comisia 
analizează în prezent posibilitatea de a lua măsuri și, la finalul anului 2011, de a inițiat un 
studiu pentru a susține evaluarea impactului asupra unei eventuale măsuri cu privire la 
asistența juridică în materie penală. 

Dreptul la asistență juridică în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil în cadrul 
procedurilor penale este prevăzut la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, 
precum și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Conform 
dispozițiilor articolului 51 din cartă, prevederile acesteia se adresează statelor membre numai 
atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.
În plus, în ceea ce privește exemplul dat de petiționar cu privire la un cetățean al UE care nu 
beneficiază de asistență juridică într-o țară pe motiv că nu este resortisant al acelui stat, ar 
trebui subliniat că un cetățean al UE care și-a exercitat drepturile sale conferite de tratate nu ar 
trebui discriminat pe criteriul cetățeniei (articolul 18 din TFUE). 
Cu privire la asistența juridică acordată în litigiile transfrontaliere în materie civilă și 
comercială, Comisia a adoptat de curând un Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul 
European și Comitetul Economic și Social European referitor la punerea în aplicare a 
Directivei 2003/8/CE de îmbunătățire a accesului la justiție în litigii civile transfrontaliere 
prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de 
litigii1. Comisia concluzionează că adoptarea și transpunerea directivei a asigurat, în general, 
claritate și uniformitate în rândul statelor membre și că un sistem de asistență juridică 
transfrontalieră pentru cauzele civile de care pot beneficia în mod eficace persoanele care își 
au domiciliul în alt stat membru a fost introdus în toate statele membre, cu excepția 
Danemarcei care nu intră în domeniul de aplicare al directivei sus-menționate.

Concluzie

Comisia analizează în prezent posibilitatea propunerii unei măsuri privind dreptul la asistență 
juridică în cadrul proceselor penale. 
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