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Amendamentul 48
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asigurarea unui acces efectiv la 
justiție pentru cetățeni și întreprinderi și 
facilitarea cooperării judiciare între statele 
membre se numără printre principalele 
obiective ale spațiului de libertate, 
securitate și justiție al UE, consacrat în 
titlul V din tratat.

(1) Asigurarea unui acces efectiv la 
justiție pentru cetățeni și întreprinderi și 
facilitarea cooperării judiciare în materie 
civilă și penală între statele membre, 
asigurând în același timp dreptul la un 
proces echitabil și respectând dreptul la 
apărare, se numără printre principalele 
obiective ale spațiului de libertate, 
securitate și justiție al UE, consacrat în 
titlul V din tratat.

Or. en

Justificare

Dreptul la un proces echitabil și drepturile la apărare sunt elemente-cheie atunci când se 
discută despre cooperarea judiciară dintre statele membre.

Amendamentul 49
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asigurarea unui acces efectiv la 
justiție pentru cetățeni și întreprinderi și 
facilitarea cooperării judiciare între statele 
membre se numără printre principalele 
obiective ale spațiului de libertate, 
securitate și justiție al UE, consacrat în 
titlul V din tratat.

(1) Asigurarea unui acces efectiv la 
justiție pentru cetățeni și întreprinderi și 
facilitarea cooperării judiciare în materie 
civilă, comercială și penală între statele 
membre se numără printre principalele 
obiective ale spațiului de libertate, 
securitate și justiție al UE, consacrat în 
titlul V din tratat.

Or. en
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Amendamentul 50
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Accesul efectiv la justiție necesită 
protecția drepturilor procedurale stabilite 
de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, în special titlul IV - 
Justiția, și de Convenția europeană a 
drepturilor omului.

Or. fr

Amendamentul 51
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Accesul efectiv la justiție necesită 
protecția drepturilor procedurale stabilite 
de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene („carta”), în special 
titlul IV, și de Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale.

Or. en

Amendamentul 52
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, este important să se (2) Prin urmare, este important să se 
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creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 
interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel 
de sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție.

creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 
interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel 
de sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție. Un astfel de sistem, la 
fel ca toate sistemele de e-justiție, nu ar 
trebui să afecteze dispozițiile Directivei 
2016/343 privind dreptul la prezumția de 
nevinovăție și dreptul de a fi prezent la 
proces, ale Directivei 2013/48 privind 
dreptul de a avea acces la un avocat, ale 
Directivei 2012/13 privind dreptul la 
informare și ale Directivei 2010/64 
privind dreptul la interpretare și 
traducere.

Or. fr

Amendamentul 53
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, este important să se 
creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 

(2) Prin urmare, este important să se 
creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 
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interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel 
de sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție.

interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel 
de sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție. Un astfel de sistem, la 
fel ca toate sistemele de e-justiție, nu ar 
trebui să afecteze dispozițiile Directivei 
(UE) 2016/343 a Parlamentului European 
și a Consiliului1a privind dreptul la 
prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi 
prezent la proces, ale Directivei 
2013/48/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului1b privind dreptul de a avea 
acces la un avocat, ale Directivei 
2012/13/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului1c privind dreptul la 
informare și ale Directivei 2010/64/UE1d 
privind dreptul la interpretare și 
traducere.
_________________
1a Directiva (UE) 2016/343 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 martie 2016 privind consolidarea 
anumitor aspecte ale prezumției de 
nevinovăție și a dreptului de a fi prezent 
la proces în cadrul procedurilor penale 
(JO L 65, 11.3.2016, p. 1).
1b Directiva 2013/48/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
22 octombrie 2013 privind dreptul de a 
avea acces la un avocat în cadrul 
procedurilor penale și al procedurilor 
privind mandatul european de arestare, 
precum și dreptul ca o persoană terță să 
fie informată în urma privării de libertate 
și dreptul de a comunica cu persoane terțe 
și cu autorități consulare în timpul 
privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, 
p. 1).
1c Directiva 2012/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 
2012 privind dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale (JO L 142, 
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1.6.2012, p. 1).
1d Directiva 2010/64/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 
octombrie 2010 privind dreptul la 
interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale (JO L 280, 
26.10.2010, p. 1).

Or. en

Amendamentul 54
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, este important să se 
creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 
interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel 
de sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție.

(2) Prin urmare, este important să se 
creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 
interoperabil, fiabil și securizat și care să 
respecte întotdeauna dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal. Un astfel de 
sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție, să sporească 
încrederea reciprocă între autoritățile 
judiciare ale statelor membre și să susțină 
dreptul la apărare în cadrul procedurilor 
penale.

Or. en
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Justificare

Canalele de schimb electronic sunt esențiale în lumea modernă, dar trebuie utilizate într-un 
mod care să asigure protecția datelor cu caracter personal. În plus, un sistem de schimb de 
documente — dacă este creat corect, ar putea contribui la creșterea încrederii reciproce și la 
asigurarea respectării dreptului la apărare în cadrul procedurilor penale.

Amendamentul 55
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, este important să se 
creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 
interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel 
de sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție.

(2) Prin urmare, este important să se 
creeze canale adecvate pentru a se asigura 
că sistemele de justiție pot coopera în mod 
eficient prin mijloace digitale. Este 
esențial, așadar, să se instituie, la nivelul 
Uniunii, un instrument de tehnologie a 
informației care să permită un schimb 
electronic transfrontalier de date legate de 
cazuri care să fie rapid, direct, 
interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel 
de sistem care să permită cetățenilor și 
întreprinderilor să facă schimb de 
documente și de probe în format digital cu 
autoritățile judiciare sau cu alte autorități 
competente, atunci când este prevăzut în 
dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
accesului la justiție și la creșterea 
transparenței și a încrederii cetățenilor în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 56
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Digitalizarea procedurilor în 
materie civilă și penală ar trebui 
încurajată cu scopul de a consolida statul 
de drept și garanțiile privind drepturile 
fundamentale în Uniune, în special prin 
facilitarea accesului la justiție și 
asigurarea dreptului la o cale de atac 
efectivă și la un proces echitabil.

Or. en

Amendamentul 57
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită respectării liniilor de 
demarcație dintre diferitele domenii de 
politică ale Uniunii, în special justiția 
penală și securitatea internă, astfel încât 
rolul justiției penale și controlul 
democratic să nu fie subminate. Controlul 
judiciar reciproc al măsurilor 
transfrontaliere de colectare a datelor ar 
trebui să rămână o cerință-cheie a 
cooperării judiciare a Uniunii în materie 
penală și să constituie un factor esențial 
de securitate juridică.

Or. en

Amendamentul 58
Caterina Chinnici

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(4) Sistemul e-CODEX este un 
instrument conceput special pentru a 
facilita schimbul electronic transfrontalier 
de mesaje în domeniul justiției. În 
contextul digitalizării sporite a procedurilor 
în materie civilă și penală, scopul 
sistemului e-CODEX este de a îmbunătăți 
eficiența comunicării transfrontaliere dintre 
autoritățile competente și de a facilita 
accesul la justiție al cetățenilor și al 
întreprinderilor. Acesta a fost gestionat 
până în prezent de un consorțiu de state 
membre și de organizații, cu finanțare din 
programele Uniunii.

(4) Sistemul e-CODEX este un 
instrument conceput special pentru a fi 
adoptat în mod preferențial cu scopul de a 
facilita schimbul electronic transfrontalier 
de conținut prin mijloace electronice, în 
domeniul cooperării judiciare, atât în 
cadrul procedurilor civile, cât și al 
procedurilor penale. În contextul 
digitalizării sporite a procedurilor în 
materie civilă și penală, scopul sistemului 
e-CODEX este de a îmbunătăți eficiența 
comunicării transfrontaliere dintre 
autoritățile competente și de a facilita 
accesul la justiție al cetățenilor și al 
întreprinderilor. Acesta a fost gestionat 
până în prezent de un consorțiu de state 
membre și de organizații, cu finanțare din 
programele Uniunii.

Or. en

Amendamentul 59
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemul e-CODEX este un 
instrument conceput special pentru a 
facilita schimbul electronic transfrontalier 
de mesaje în domeniul justiției. În 
contextul digitalizării sporite a procedurilor 
în materie civilă și penală, scopul 
sistemului e-CODEX este de a îmbunătăți 
eficiența comunicării transfrontaliere dintre 
autoritățile competente și de a facilita 
accesul la justiție al cetățenilor și al 
întreprinderilor. Acesta a fost gestionat 
până în prezent de un consorțiu de state 
membre și de organizații, cu finanțare din 
programele Uniunii.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 60
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ca parte a procesului de 
digitalizare a justiției, sistemul e-CODEX 
va promova dezvoltarea unor sisteme 
naționale interoperabile, în strânsă 
coordonare la nivelul Uniunii, 
contribuind la îmbunătățirea accesului la 
justiție pentru cetățeni și întreprinderi, la 
facilitarea cooperării judiciare și la 
asigurarea încrederii reciproce între 
statele membre și, prin urmare, la 
asigurarea securității comunicațiilor.

Or. en

Amendamentul 61
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sistemul e-CODEX este conceput 
ca instrumentul preferat de facilitare a 
rețelei de comunicații interoperabile, 
securizate și descentralizate dintre 
sistemele informatice naționale în 
domeniul cooperării judiciare 
transfrontaliere în materie civilă și 
penală.

Or. en
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Amendamentul 62
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sistemul e-CODEX ar trebui să fie 
soluția preferată pentru o rețea de 
comunicații interoperabilă, 
descentralizată și securizată în domeniul 
cooperării judiciare transfrontaliere în 
materie civilă și penală.

Or. en

Amendamentul 63
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sistemul e-CODEX este alcătuit 
din două elemente de software: software-ul 
pentru gateway-ul Domibus pentru 
schimbul de mesaje cu alte gateway-uri și 
software-ul pentru conectorul Domibus, 
care oferă o serie de funcționalități legate 
de transmiterea mesajelor între sistemele 
naționale. Gateway-ul se bazează pe 
modulul eDelivery gestionat de Comisie, în 
timp ce gestionarea operațională a 
conectorului este asigurată de un consorțiu 
de state membre și de organizații cu 
finanțare din partea programelor Uniunii 
(entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX). Software-ul conectorului oferă 
funcții precum verificarea semnăturilor 
electronice prin intermediul unei biblioteci 
de securitate și a confirmării de primire. În 
plus, entitatea care gestionează sistemul e-

(5) Sistemul e-CODEX este alcătuit 
din două elemente de software: software-ul 
pentru gateway-ul Domibus pentru 
schimbul de mesaje cu alte gateway-uri și 
software-ul pentru conectorul Domibus, 
care ar trebui să ofere o serie de 
funcționalități legate de transmiterea 
mesajelor între sistemele naționale. 
Gateway-ul se bazează pe modulul 
eDelivery gestionat de Comisie, în timp ce 
gestionarea operațională a conectorului 
este asigurată de un consorțiu de state 
membre și de organizații cu finanțare din 
partea programelor Uniunii (entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX). 
Software-ul conectorului ar trebui să ofere 
funcții precum verificarea semnăturilor 
electronice prin intermediul unei biblioteci 
de securitate și a confirmării de primire. În 
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CODEX a elaborat modele pentru 
formularele digitale care urmează să fie 
utilizate în procedurile civile și penale 
specifice pentru care a introdus sistemul 
e-CODEX.

plus, entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX ar trebui să contribuie la 
elaborarea unor standarde procedurale 
care să definească structura electronică a 
datelor schimbate, care urmează să fie 
utilizată în procedurile civile și penale 
specifice din sistemul e-CODEX. Aceste 
standarde ar trebui să fie prevăzute în 
acte de punere în aplicare care să 
stabilească normele detaliate privind 
utilizarea sistemului e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 64
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 
juridic ar trebui să definească și să 
încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru a garanta 
sustenabilitatea tehnică a acestuia. 
Sistemul ar trebui să definească 
componentele informatice ale unui punct 
de acces, care ar trebui să constea într-un 
gateway pentru comunicarea securizată cu 
alte gateway-uri identificate și un conector 
pentru facilitarea schimburilor de mesaje. 
Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă 
standarde procedurale digitale constând în 
modele de procese operaționale și modele 
care definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 
juridic ar trebui să asigure protecția 
drepturilor fundamentale, astfel cum se 
prevede în Cartă, în special a celor 
prevăzute la titlul VI și la articolul 47 
privind dreptul la o cale de atac efectivă și 
la un proces echitabil. Acesta nu 
subminează în niciun fel protecția 
drepturilor procedurale care sunt 
esențiale pentru protecția acestor drepturi, 
inclusiv a celor care decurg din 
Directivele (UE) 2016/343, 2013/48/UE, 
2012/13/UE și 2010/64/UE, și pentru a 
facilita cooperarea judiciară dintre statele 
membre. Acest cadru ar trebui să 
definească și să încadreze în mod clar 
componentele sistemului e-CODEX pentru 
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utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

a garanta sustenabilitatea tehnică și 
securitatea acestuia. Sistemul ar trebui să 
definească componentele informatice ale 
unui punct de acces, care ar trebui să 
constea într-un gateway pentru 
comunicarea securizată cu alte gateway-uri 
identificate și un conector pentru facilitarea 
schimburilor de mesaje. Sistemul ar trebui, 
de asemenea, să includă standarde 
procedurale digitale constând în modele de 
procese operaționale care definesc formatul 
electronic al datelor schimbate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare în materie civilă și 
penală și pentru a permite schimbul de 
informații între punctele de acces.

Or. en

Amendamentul 65
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 
juridic ar trebui să definească și să 
încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru a garanta 
sustenabilitatea tehnică a acestuia. 
Sistemul ar trebui să definească 
componentele informatice ale unui punct 
de acces, care ar trebui să constea într-un 
gateway pentru comunicarea securizată cu 
alte gateway-uri identificate și un conector 

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Acest cadru juridic 
ar trebui să asigure efectiv protecția 
drepturilor fundamentale, astfel cum sunt 
garantate la titlul VI din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special la articolul 47 privind dreptul la o 
cale de atac efectivă și la un proces 
echitabil. Acest cadru juridic ar trebui, de 
asemenea, să definească și să încadreze în 
mod clar componentele sistemului e-
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pentru facilitarea schimburilor de mesaje. 
Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă 
standarde procedurale digitale constând în 
modele de procese operaționale și modele 
care definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

CODEX pentru a garanta sustenabilitatea 
tehnică a acestuia. Cadrul ar trebui să 
definească componentele informatice ale 
unui punct de acces, care ar trebui să 
constea într-un gateway pentru 
comunicarea securizată cu alte gateway-uri 
identificate și un conector pentru facilitarea 
schimburilor de mesaje. Sistemul ar trebui, 
de asemenea, să includă standarde 
procedurale digitale constând în modele de 
procese operaționale și modele care 
definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

Or. fr

Amendamentul 66
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 
juridic ar trebui să definească și să 
încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru a garanta 
sustenabilitatea tehnică a acestuia. Sistemul 
ar trebui să definească componentele 
informatice ale unui punct de acces, care ar 
trebui să constea într-un gateway pentru 

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 
juridic ar trebui să definească și să 
încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru a garanta 
sustenabilitatea tehnică a acestuia. De 
asemenea, ar trebui să asigure egalitatea 
armelor în contextul procedurilor penale 
transfrontaliere, asigurând accesul egal la 
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comunicarea securizată cu alte gateway-uri 
identificate și un conector pentru facilitarea 
schimburilor de mesaje. Sistemul ar trebui, 
de asemenea, să includă standarde 
procedurale digitale constând în modele de 
procese operaționale și modele care 
definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

sistemul e-CODEX pentru procurori și 
pentru cei care reprezintă parchetul, pe de 
o parte, și pentru reprezentanții 
persoanelor suspectate și acuzate, pe de 
altă parte. Sistemul ar trebui să definească 
componentele informatice ale unui punct 
de acces, care ar trebui să constea într-un 
gateway pentru comunicarea securizată cu 
alte gateway-uri identificate și un conector 
pentru facilitarea schimburilor de mesaje. 
Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă 
standarde procedurale digitale constând în 
modele de procese operaționale și modele 
care definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

Or. en

Justificare

Beneficiile sistemului e-CODEX pentru autoritățile judiciare naționale sunt clare. Cu toate 
acestea, este important să se asigure că sistemul este accesibil și persoanelor care reprezintă 
persoanele suspectate și acuzate în cadrul procedurilor penale.

Amendamentul 67
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 
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juridic ar trebui să definească și să 
încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru a garanta 
sustenabilitatea tehnică a acestuia. 
Sistemul ar trebui să definească 
componentele informatice ale unui punct 
de acces, care ar trebui să constea într-un 
gateway pentru comunicarea securizată cu 
alte gateway-uri identificate și un conector 
pentru facilitarea schimburilor de mesaje. 
Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă 
standarde procedurale digitale constând în 
modele de procese operaționale și modele 
care definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

juridic ar trebui să asigure efectiv protecția 
drepturilor fundamentale, astfel cum sunt 
garantate la titlul VI din Cartă, în special 
la articolul 47 privind dreptul la o cale de 
atac efectivă și la un proces echitabil. Un 
astfel de cadru juridic ar trebui, de 
asemenea, să definească și să încadreze în 
mod clar componentele sistemului e-
CODEX pentru a garanta sustenabilitatea 
tehnică a acestuia. Cadrul ar trebui să 
definească componentele informatice ale 
unui punct de acces, care ar trebui să 
constea într-un gateway pentru 
comunicarea securizată cu alte gateway-uri 
identificate și un conector pentru facilitarea 
schimburilor de mesaje. Sistemul ar trebui, 
de asemenea, să includă standarde 
procedurale digitale constând în modele de 
procese operaționale și modele care 
definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

Or. en

Amendamentul 68
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 

(6) Având în vedere importanța 
sistemului e-CODEX pentru schimburile 
transfrontaliere în domeniul justiției în 
Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic 
sustenabil al Uniunii de instituire a 
sistemului e-CODEX și de stabilire a 
normelor privind funcționarea și 
dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru 
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juridic ar trebui să definească și să 
încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru a garanta 
sustenabilitatea tehnică a acestuia. Sistemul 
ar trebui să definească componentele 
informatice ale unui punct de acces, care ar 
trebui să constea într-un gateway pentru 
comunicarea securizată cu alte gateway-uri 
identificate și un conector pentru facilitarea 
schimburilor de mesaje. Sistemul ar trebui, 
de asemenea, să includă standarde 
procedurale digitale constând în modele de 
procese operaționale și modele care 
definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare și pentru a permite 
schimbul de informații între punctele de 
acces.

juridic ar trebui să definească și să 
încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru a garanta 
sustenabilitatea tehnică a acestuia. Sistemul 
ar trebui să definească componentele 
informatice ale unui punct de acces, care ar 
trebui să constea într-un gateway pentru 
comunicarea securizată cu alte gateway-uri 
identificate și un conector pentru facilitarea 
schimburilor de mesaje. Sistemul ar trebui, 
de asemenea, să includă standarde 
procedurale digitale constând în modele și 
tipare de procese operaționale care 
definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor respective pentru a sprijini 
utilizarea punctelor de acces e-CODEX 
pentru procedurile judiciare prevăzute de 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare în materie civilă și 
penală și pentru a permite schimbul de 
informații între punctele de acces.

Or. en

Amendamentul 69
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea îmbunătățirii 
transmiterii în format electronic 
transfrontaliere de acte prin sistemul 
informatic descentralizat, aceste acte nu 
ar trebui să fie private de efect juridic și 
nu ar trebui considerate inadmisibile ca 
mijloace de probă în cadrul unei 
proceduri exclusiv din motivul că sunt în 
format electronic. Cu toate acestea, acest 
principiu nu ar trebui să aducă atingere 
determinării efectelor juridice sau 
admisibilității unor astfel de acte ca 
mijloace de probă în conformitate cu 
dreptul intern. De asemenea, acest 
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principiu nu ar trebui să aducă atingere 
nici dispozițiilor de drept intern privind 
conversiunea actelor.

Or. en

Amendamentul 70
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, ținând 
seama, în același timp, de independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, 
garantând, în același timp, independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului. 
Pentru a asigura independența sistemelor 
judiciare naționale, inclusiv în ceea ce 
privește guvernanța sistemului e-CODEX, 
ar trebui să existe o separare clară între 
servicii și personal, date și administrație 
în cadrul Agenției Uniunii Europene 
pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în 
Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție 
(eu-LISA) instituită prin Regulamentul 
(UE) 2018/1726 al Parlamentului 
European și al Consiliului1a.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1726 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind Agenția 
Uniunii Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA) și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO 
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L 295, 21.11.2018, p. 99).

Or. en

Amendamentul 71
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, ținând 
seama, în același timp, de independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, 
garantând, în același timp, independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

Or. fr

Amendamentul 72
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, ținând 
seama, în același timp, de independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, 
respectând, în același timp, independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

Or. en

Amendamentul 73
Clare Daly
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, ținând 
seama, în același timp, de independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, 
garantând, în același timp, independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

Or. en

Amendamentul 74
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, ținând 
seama, în același timp, de independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
e-CODEX și guvernanța acestuia, 
garantând, în același timp, independența 
sistemelor judiciare naționale, ar trebui 
desemnată o entitate adecvată pentru 
gestionarea operațională a sistemului.

Or. en

Amendamentul 75
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cea mai adecvată entitate pentru 
gestionarea operațională a sistemului este o 
agenție, deoarece structura sa de 
guvernanță permite implicarea statelor 

(8) Cea mai adecvată entitate pentru 
gestionarea operațională a sistemului este o 
agenție, deoarece structura sa de 
guvernanță permite implicarea statelor 
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membre în gestionarea operațională a 
sistemului prin participarea la Consiliul de 
administrație al agenției, precum și la 
grupurile consultative și la consiliile 
acesteia pentru gestionarea programelor. 
Agenția Uniunii Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), 
instituită prin Regulamentul (UE) 
2018/1726 al Parlamentului European și al 
Consiliului33, dispune de experiență 
relevantă în gestionarea sistemelor 
informatice la scară largă. Prin urmare, eu-
LISA ar trebui să fie însărcinată cu 
gestionarea operațională a sistemului e-
CODEX. De asemenea, este necesar să se 
adapteze structura de guvernanță existentă 
a eu-LISA prin adaptarea 
responsabilităților Consiliului său de 
administrație și prin instituirea unui grup 
consultativ e-CODEX. Prin urmare, 
Regulamentul (UE) 2018/1726 ar trebui 
modificat în consecință. De asemenea, ar 
trebui instituit un Consiliu specific pentru 
gestionarea programului.

membre în gestionarea operațională a 
sistemului prin participarea la Consiliul de 
administrație al agenției, precum și la 
grupurile consultative și la consiliile 
acesteia pentru gestionarea programelor. 
Agenția Uniunii Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), 
instituită prin Regulamentul (UE) 
2018/1726 al Parlamentului European și al 
Consiliului33, dispune de experiență 
relevantă în gestionarea sistemelor 
informatice la scară largă. Prin urmare, în 
anumite condiții, eu-LISA ar putea fi 
însărcinată cu gestionarea sistemului e-
CODEX. De asemenea, este necesar să se 
adapteze structura de guvernanță existentă 
a eu-LISA prin adaptarea 
responsabilităților Consiliului său de 
administrație și prin instituirea unui grup 
consultativ e-CODEX. Prin urmare, 
Regulamentul (UE) 2018/1726 ar trebui 
modificat în consecință. De asemenea, ar 
trebui instituit un Consiliu specific pentru 
gestionarea programului.

_________________ _________________
33 Regulamentul (UE) 2018/1726 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind Agenția 
Uniunii Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA) și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 
295, 21.11.2018, p. 99).

33 Regulamentul (UE) 2018/1726 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind Agenția 
Uniunii Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA) și de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO 
L 295, 21.11.2018, p. 99).

Or. en

Amendamentul 76
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este de a se asigura că toate deciziile și 
acțiunile agenției care vizează sistemele 
informatice la scară largă în spațiul de 
libertate, securitate și justiție respectă 
principiul independenței sistemului 
judiciar. Structura de guvernanță a 
agenției și schema de finanțare garantează 
într-o și mai mare măsură respectarea 
acestui principiu. De asemenea, este 
important ca profesiile juridice și alte părți 
interesate să fie implicate în guvernanța 
sistemului e-CODEX prin intermediul 
Consiliului pentru gestionarea 
programului.

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este, printre altele, de a se asigura că toate 
deciziile și acțiunile agenției care vizează 
sistemele informatice la scară largă în 
spațiul de libertate, securitate și justiție 
respectă principiul independenței 
sistemului judiciar. Agenția și schema de 
finanțare ar trebui să garanteze într-o și 
mai mare măsură respectarea acestui 
principiu. De asemenea, este important ca 
profesiile juridice și alte părți interesate 
relevante să fie implicate în guvernanța 
sistemului e-CODEX prin intermediul 
Consiliului pentru gestionarea 
programului. Modalitățile și condițiile 
detaliate privind implicarea profesiilor 
juridice și a altor părți interesate 
relevante ar trebui să permită participarea 
și consultarea efectivă a acestora, mai 
ales ținându-se seama în mod 
corespunzător de feedbackul acestora.

Or. en

Amendamentul 77
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este de a se asigura că toate deciziile și 
acțiunile agenției care vizează sistemele 
informatice la scară largă în spațiul de 
libertate, securitate și justiție respectă 
principiul independenței sistemului 

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este, printre altele, de a se asigura că toate 
deciziile și acțiunile agenției care vizează 
sistemele informatice la scară largă în 
spațiul de libertate, securitate și justiție 
respectă principiul independenței 
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judiciar. Structura de guvernanță a agenției 
și schema de finanțare garantează într-o și 
mai mare măsură respectarea acestui 
principiu. De asemenea, este important ca 
profesiile juridice și alte părți interesate să 
fie implicate în guvernanța sistemului e-
CODEX prin intermediul Consiliului 
pentru gestionarea programului.

sistemului judiciar. Structura de guvernanță 
a agenției și schema de finanțare 
garantează într-o și mai mare măsură 
respectarea acestui principiu. De asemenea, 
este important ca practicienii din domeniul 
dreptului, alți experți și alte părți 
interesate, cum ar fi Conferința de la 
Haga privind dreptul internațional privat 
și cercetătorii științifici, să fie implicați în 
guvernanța sistemului e-CODEX prin 
intermediul grupului consultativ și al 
Consiliului de gestionare a programului.

Or. en

Amendamentul 78
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este de a se asigura că toate deciziile și 
acțiunile agenției care vizează sistemele 
informatice la scară largă în spațiul de 
libertate, securitate și justiție respectă 
principiul independenței sistemului 
judiciar. Structura de guvernanță a agenției 
și schema de finanțare garantează într-o și 
mai mare măsură respectarea acestui 
principiu. De asemenea, este important ca 
profesiile juridice și alte părți interesate să 
fie implicate în guvernanța sistemului e-
CODEX prin intermediul Consiliului 
pentru gestionarea programului.

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este de a se asigura că toate deciziile și 
acțiunile agenției care vizează sistemele 
informatice la scară largă în spațiul de 
libertate, securitate și justiție respectă 
principiul independenței sistemului 
judiciar. Structura de guvernanță a agenției 
și schema de finanțare garantează într-o și 
mai mare măsură respectarea acestui 
principiu. Profesiile juridice și alte părți 
interesate relevante ar trebui, de 
asemenea, să fie implicate în guvernanța 
sistemului e-CODEX, acordându-li-se 
locuri în Consiliul de administrație al 
programului.

Or. en

Amendamentul 79
Emmanuel Maurel
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este de a se asigura că toate deciziile și 
acțiunile agenției care vizează sistemele 
informatice la scară largă în spațiul de 
libertate, securitate și justiție respectă 
principiul independenței sistemului 
judiciar. Structura de guvernanță a agenției 
și schema de finanțare garantează într-o și 
mai mare măsură respectarea acestui 
principiu. De asemenea, este important ca 
profesiile juridice și alte părți interesate să 
fie implicate în guvernanța sistemului e-
CODEX prin intermediul Consiliului 
pentru gestionarea programului.

(9) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
este de a se asigura că toate deciziile și 
acțiunile agenției care vizează sistemele 
informatice la scară largă în spațiul de 
libertate, securitate și justiție respectă 
principiul independenței sistemului 
judiciar. Structura de guvernanță a agenției 
și schema de finanțare garantează într-o și 
mai mare măsură respectarea acestui 
principiu. Profesiile juridice și alte părți 
interesate relevante ar trebui, de 
asemenea, să fie asociate la guvernanța 
sistemului e-CODEX, făcând parte din 
Consiliul pentru gestionarea programului.

Or. fr

Amendamentul 80
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere atribuțiile 
prioritare ale eu-LISA de a dezvolta și de 
a gestiona Sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS), 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare ale resortisanților 
țărilor terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de 
informații Schengen (SIS) revizuit, 
Sistemul de informații privind vizele (VIS) 
și Eurodac, precum și atribuția strategică 
de a institui un cadru de interoperabilitate 
între sistemele de informații ale UE, eu-
LISA nu ar trebui să preia 

(10) Ținând seama de atribuțiile eu-
LISA de a dezvolta și de a gestiona 
Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS), Sistemul 
european de informații cu privire la 
cazierele judiciare ale resortisanților țărilor 
terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de informații 
Schengen (SIS) revizuit, Sistemul de 
informații privind vizele (VIS) și Eurodac, 
precum și atribuția strategică de a institui 
un cadru de interoperabilitate între 
sistemele de informații ale UE, având în 
vedere că sistemul e-CODEX ar putea să 
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responsabilitatea pentru sistemul e-
CODEX mai devreme de 1 iulie 2023.

furnizeze imediat un serviciu important și 
prețios pentru cetățeni, eu-LISA ar trebui 
să acorde prioritate preluării sistemului e-
CODEX, iar această preluare ar trebui să 
aibă loc cel mai târziu la 1 iulie 2022.

Or. fr

Amendamentul 81
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere atribuțiile 
prioritare ale eu-LISA de a dezvolta și de 
a gestiona Sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS), 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare ale resortisanților 
țărilor terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de 
informații Schengen (SIS) revizuit, 
Sistemul de informații privind vizele (VIS) 
și Eurodac, precum și atribuția strategică 
de a institui un cadru de interoperabilitate 
între sistemele de informații ale UE, eu-
LISA nu ar trebui să preia 
responsabilitatea pentru sistemul e-
CODEX mai devreme de 1 iulie 2023.

(10) Ținând seama de atribuțiile eu-
LISA de a dezvolta și de a gestiona 
Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS), Sistemul 
european de informații cu privire la 
cazierele judiciare ale resortisanților țărilor 
terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de informații 
Schengen (SIS) revizuit, Sistemul de 
informații privind vizele (VIS) și Eurodac, 
precum și atribuția strategică de a institui 
un cadru de interoperabilitate între 
sistemele de informații ale UE, având în 
vedere că sistemul e-CODEX ar putea să 
furnizeze imediat un serviciu important și 
prețios pentru cetățeni, eu-LISA ar trebui 
să acorde prioritate preluării sistemului e-
CODEX, iar această preluare ar trebui să 
aibă loc cel mai târziu la 1 iulie 2022.

Or. en

Amendamentul 82
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere atribuțiile 
prioritare ale eu-LISA de a dezvolta și de a 
gestiona Sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS), 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare ale resortisanților 
țărilor terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de 
informații Schengen (SIS) revizuit, 
Sistemul de informații privind vizele (VIS) 
și Eurodac, precum și atribuția strategică 
de a institui un cadru de interoperabilitate 
între sistemele de informații ale UE, eu-
LISA nu ar trebui să preia 
responsabilitatea pentru sistemul e-
CODEX mai devreme de 1 iulie 2023.

(10) Având în vedere atribuțiile 
prioritare ale eu-LISA de a dezvolta și de a 
gestiona Sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS), 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare ale resortisanților 
țărilor terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de 
informații Schengen (SIS) revizuit, 
Sistemul de informații privind vizele (VIS) 
și Eurodac, precum și atribuția strategică 
de a institui un cadru de interoperabilitate 
între sistemele de informații ale UE, eu-
LISA ar trebui să preia responsabilitatea 
pentru sistemul e-CODEX cel mai devreme 
la 1 iulie 2023 și cel mai târziu la 31 
decembrie 2023.

Or. en

Amendamentul 83
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Corespondenții e-CODEX 
desemnați de Comisie sau de statele 
membre ar trebui să aibă rolul de a 
sprijini funcționarea sistemului e-CODEX 
între statele membre, dar și între toate 
părțile interesate relevante, inclusiv cele 
cu sediul în țări terțe, în vederea 
consolidării cooperării internaționale și a 
unor standarde tehnologice multilaterale 
compatibile.

Or. en

Amendamentul 84
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Sistemul e-CODEX poate fi utilizat 
în cadrul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere. Cu toate acestea, având în 
vedere că sistemul este cu sursă deschisă, 
acesta ar putea fi utilizat și în alte situații. 
Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice niciunei utilizări a sistemului e-
CODEX care nu se bazează pe actele 
juridice enumerate în anexa I.

(11) Sistemul e-CODEX poate fi utilizat 
în chestiuni transfrontaliere în materie 
civilă și penală. Cu toate acestea, având în 
vedere că sistemul este cu sursă deschisă, 
el ar putea fi folosit și în alte scopuri în 
afara domeniului cooperării judiciare în 
temeiul dreptului național sau al 
dreptului Uniunii, atât timp cât o astfel de 
utilizare nu afectează utilizarea sistemului 
e-CODEX pentru procedurile judiciare. 
Prezentul regulament ar trebui să se aplice 
numai schimbului transfrontalier de date 
între sistemele conectate prin intermediul 
punctelor de acces e-CODEX autorizate, 
inclusiv al oricărei structuri relevante 
implicate în operarea sistemului e-
CODEX, în conformitate cu standardele 
procedurale digitale corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 85
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Sistemul e-CODEX poate fi utilizat 
în cadrul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere. Cu toate acestea, având în 
vedere că sistemul este cu sursă deschisă, 
acesta ar putea fi utilizat și în alte situații. 
Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice niciunei utilizări a sistemului e-
CODEX care nu se bazează pe actele 
juridice enumerate în anexa I.

(11) Sistemul e-CODEX poate fi utilizat 
în cadrul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere. Cu toate acestea, având în 
vedere că sistemul este cu sursă deschisă, 
acesta ar putea fi utilizat și în alte situații. 
Prezentul regulament ar trebui să se aplice 
transmiterii electronice de informații în 
contextul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul 
sistemului e-CODEX, în conformitate cu 
actele juridice adoptate în domeniul 
cooperării judiciare enumerate în anexa I. 
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Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte acte delegate pentru a extinde lista 
la alte acte legislative existente sau 
viitoare.

Or. en

Amendamentul 86
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) eu-LISA ar trebui să aibă 
responsabilitatea pentru componentele 
sistemului e-CODEX, cu excepția 
gestionării operaționale a software-ului 
pentru gateway-ul Domibus, deoarece acest 
software este în prezent furnizat de către 
Comisie în toate sectoarele, în cadrul 
modulului eDelivery. eu-LISA ar trebui să 
preia de la entitatea care gestionează 
sistemul e-CODEX întreaga 
responsabilitate pentru gestionarea 
operațională a software-ului pentru 
conectorul Domibus și pentru standardele 
procedurale digitale. Având în vedere că 
gateway-ul Domibus și conectorul 
Domibus sunt componente integrante ale e-
Codex, eu-LISA ar trebui să asigure 
compatibilitatea conectorului cu cea mai 
recentă versiune a gateway-ului. În acest 
scop, Comisia ar trebui să includă eu-LISA 
în organismul de guvernanță relevant al 
modulului eDelivery din momentul intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

(12) eu-LISA ar trebui să aibă mai 
multă responsabilitate pentru 
componentele sistemului e-CODEX, cu 
excepția gestionării operaționale a 
software-ului pentru gateway-ul Domibus, 
deoarece acest software este în prezent 
furnizat de către Comisie în toate 
sectoarele, în cadrul modulului eDelivery. 
Având în vedere că gateway-ul Domibus și 
conectorul Domibus sunt componente 
integrante ale e-CODEX, eu-LISA ar 
trebui să emită orientări privind modul de 
asigurare a compatibilității conectorului 
cu cea mai recentă versiune a gateway-ului. 
În acest scop, Comisia ar trebui să includă 
eu-LISA în activitatea pregătitoare 
realizată înainte ca eu-LISA să preia 
sistemul e-CODEX și în organismul de 
guvernanță relevant al modulului eDelivery 
din momentul intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 87
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
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Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a completa prezentul 
regulament, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește extinderea 
procedurilor judiciare incluse în sistemul 
e-CODEX și specificarea extinderii 
competențelor eu-LISA. Este deosebit de 
important ca, în cadrul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 20161a. În special pentru a 
asigura participarea egală la pregătirea 
actelor delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții 
din statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic 
la reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei care au sarcina de a pregăti 
actele delegate.
_________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 88
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a completa prezentul 
regulament, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
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Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește extinderea 
procedurilor judiciare incluse în sistemul 
e-CODEX. Este deosebit de important ca, 
în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să primească toate documentele în 
același timp cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții 
trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei care au sarcina de a pregăti 
actele delegate.

Or. fr

Amendamentul 89
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a completa prezentul 
regulament, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește extinderea 
procedurilor judiciare incluse în sistemul 
e-CODEX. Este deosebit de important ca, 
în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
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bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În 
special pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să primească toate documentele în 
același timp cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții 
trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei care au sarcina de a pregăti 
actele delegate.
_________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 90
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia ar trebui să încheie un 
memorandum de înțelegere, în colaborare 
cu toate părțile interesate relevante, 
pentru a asigura coerența între 
exercitarea responsabilităților lor 
respective în ceea ce privește 
componentele sistemului e-CODEX 
menționate în prezentul regulament și în 
vederea asigurării unor standarde mai 
bune de reglementare.

Or. en

Amendamentul 91
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Entitățile care operează punctul 
de acces e-CODEX autorizat ar trebui să 
aibă răspunderea pentru orice daune 
cauzate de operarea punctului de acces e-
CODEX autorizat.

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național sau la nivelul Uniunii pot fi 
autorități publice sau persoane juridice, 
cum ar fi organizații care îi reprezintă pe 
practicienii în domeniul dreptului sau 
societăți private care sunt autorizate în 
temeiul legislației naționale sau a Uniunii 
să exploateze punctele de acces. 
Instituțiile, organele, oficiile, agențiile și 
organizațiile Europene care operează 
puncte de acces e-CODEX autorizate 
trebuie să respecte cerințele și principiile 
privind protecția datelor prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a. Entitățile care operează 
puncte de acces e-CODEX autorizate la 
nivel național trebuie să respecte cerințele 
și principiile privind protecția datelor 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al 
Consiliului1b și în Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1c. Având în vedere caracterul 
descentralizat al sistemului e-CODEX, în 
timp ce eu-LISA ar trebui să asigure 
gestionarea operațională a sistemului e-
CODEX, responsabilitatea pentru 
înființarea și operarea punctelor de acces e-
CODEX autorizate ar trebui să revină 
exclusiv entităților care operează punctele 
de acces relevante. Entitățile care operează 
punctul de acces e-CODEX autorizat ar 
trebui să aibă răspunderea pentru orice 
daune cauzate de operarea punctului de 
acces e-CODEX autorizat. Statele membre 
și Comisia ar trebui să se asigure că 
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entitățile care operează puncte de acces e-
CODEX autorizate dispun de 
echipamentele tehnice și de resursele 
umane necesare pentru a garanta 
funcționarea adecvată și de încredere a 
sistemului e-CODEX.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).
1b Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1c Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 92
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile 
care operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, 
organizații care îi reprezintă pe 
practicienii în domeniul dreptului sau 
societăți private. Având în vedere 
caracterul descentralizat al sistemului e-
CODEX, în timp ce eu-LISA ar trebui să 
asigure gestionarea operațională a 
sistemului e-CODEX, responsabilitatea 
pentru înființarea și operarea punctelor 
de acces e-CODEX autorizate ar trebui să 
revină exclusiv entităților care operează 
punctele de acces relevante. Entitățile 
care operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să aibă răspunderea 
pentru orice daune cauzate de operarea 
punctului de acces e-CODEX autorizat.

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi și să publice 
o listă similară a punctelor de acces e-
CODEX autorizate care sunt operate de 
instituțiile, organele și agențiile Uniunii.

Or. en

Amendamentul 93
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
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similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Entitățile care operează punctul 
de acces e-CODEX autorizat ar trebui să 
aibă răspunderea pentru orice daune 
cauzate de operarea punctului de acces e-
CODEX autorizat.

similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Pentru a asigura integritatea 
sistemului, Comisia ar trebui să fie 
responsabilă de stabilirea, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, a condițiilor de finanțare și a 
garanțiilor pentru menținerea integrității 
sistemului e-CODEX, care ar urma să se 
aplice entităților care exploatează un 
punct de acces e-CODEX. Entitățile care 
operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să aibă răspunderea 
pentru orice daune cauzate de operarea 
punctului de acces e-CODEX autorizat.

Or. en

Amendamentul 94
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
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autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Entitățile care operează punctul 
de acces e-CODEX autorizat ar trebui să 
aibă răspunderea pentru orice daune 
cauzate de operarea punctului de acces e-
CODEX autorizat.

autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Pentru a asigura integritatea 
sistemului, Comisia ar trebui să fie 
responsabilă de stabilirea, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
conform articolului 7 din propunere, a 
condițiilor de finanțare și a garanțiilor 
pentru menținerea integrității sistemului 
e-CODEX, care ar urma să se aplice 
entităților care exploatează un punct de 
acces e-CODEX. Entitățile care operează 
punctul de acces e-CODEX autorizat ar 
trebui să aibă răspunderea pentru orice 
daune cauzate de operarea punctului de 
acces e-CODEX autorizat.

Or. fr

Amendamentul 95
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
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autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Entitățile care operează punctul 
de acces e-CODEX autorizat ar trebui să 
aibă răspunderea pentru orice daune 
cauzate de operarea punctului de acces e-
CODEX autorizat.

autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Entitățile care operează puncte de acces 
e-CODEX ar trebui să respecte cerințele 
privind protecția datelor prevăzute în 
Regulamentele (UE) 2018/17251a și (UE) 
2016/6791b ale Parlamentului European și 
ale Consiliului. Având în vedere caracterul 
descentralizat al sistemului e-CODEX, în 
timp ce eu-LISA ar trebui să asigure 
gestionarea operațională a sistemului e-
CODEX, responsabilitatea pentru 
înființarea și operarea punctelor de acces e-
CODEX autorizate ar trebui să revină 
exclusiv entităților care operează punctele 
de acces relevante. Entitățile care operează 
punctul de acces e-CODEX autorizat ar 
trebui să aibă răspunderea pentru orice 
daune cauzate de operarea punctului de 
acces e-CODEX autorizat.

_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).
1b Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 96
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Entitățile care operează punctul 
de acces e-CODEX autorizat ar trebui să 
aibă răspunderea pentru orice daune 
cauzate de operarea punctului de acces e-
CODEX autorizat.

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. În 
cazul entităților care nu fac parte din 
administrația publică, statele membre ar 
trebui să fie direct responsabile pentru 
acțiunile lor. Având în vedere caracterul 
descentralizat al sistemului e-CODEX, în 
timp ce eu-LISA ar trebui să asigure 
gestionarea operațională a sistemului e-
CODEX, responsabilitatea pentru 
înființarea și operarea punctelor de acces e-
CODEX autorizate ar trebui să revină 
exclusiv entităților care operează punctele 
de acces relevante. Entitățile care operează 
punctul de acces e-CODEX autorizat ar 
trebui să aibă răspunderea pentru orice 
daune cauzate de operarea punctului de 
acces e-CODEX autorizat.

Or. en

Amendamentul 97
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice, organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului sau societăți private. 
Având în vedere caracterul descentralizat 
al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-
LISA ar trebui să asigure gestionarea 
operațională a sistemului e-CODEX, 
responsabilitatea pentru înființarea și 
operarea punctelor de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui să revină exclusiv 
entităților care operează punctele de acces 
relevante. Entitățile care operează punctul 
de acces e-CODEX autorizat ar trebui să 
aibă răspunderea pentru orice daune 
cauzate de operarea punctului de acces e-
CODEX autorizat.

(15) Statele membre ar trebui să țină la 
zi o listă a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate pe teritoriul lor 
și să le comunice eu-LISA pentru a permite 
interacțiunea între acestea în contextul 
procedurilor relevante. Din același motiv, 
Comisia ar trebui să țină la zi o listă 
similară a punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii. Entitățile care 
operează punctele de acces la nivel 
național pot fi autorități publice sau 
organizații care îi reprezintă pe practicienii 
în domeniul dreptului. Având în vedere 
caracterul descentralizat al sistemului e-
CODEX, în timp ce eu-LISA ar trebui să 
asigure gestionarea operațională a 
sistemului e-CODEX, responsabilitatea 
pentru înființarea și operarea punctelor de 
acces e-CODEX autorizate ar trebui să 
revină exclusiv entităților care operează 
punctele de acces relevante. Entitățile care 
operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să aibă răspunderea 
pentru orice daune cauzate de operarea 
punctului de acces e-CODEX autorizat.

Or. en

Justificare

Nu este oportun să se externalizeze sarcina de a exploata punctele naționale de acces pentru 
transmiterea documentelor în cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere. Aceasta este o 
chestiune care ține de competența unei autorități publice sau a unor organizații care 
reprezintă practicienii din domeniul dreptului.

Amendamentul 98
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii care operează puncte de 
acces e-CODEX autorizate trebuie să 
respecte cerințele și principiile privind 
protecția datelor prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
inclusiv cerințele în materie de securitate 
a datelor. Entitățile care operează puncte 
de acces e-CODEX autorizate la nivel 
național trebuie să respecte cerințele și 
principiile privind protecția datelor 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al 
Consiliului, inclusiv cerințele în materie 
de securitate a datelor.

Or. fr

Amendamentul 99
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii care operează puncte de 
acces e-CODEX autorizate ar trebui să 
respecte cerințele și principiile privind 
protecția datelor prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a, inclusiv cerințele în materie 
de securitate a datelor. Entitățile care 
operează puncte de acces e-CODEX 
autorizate la nivel național ar trebui să 
respecte cerințele și principiile privind 
protecția datelor prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1b, inclusiv cerințele în materie 
de securitate a datelor.
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_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).
1b Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 100
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să își 
supravegheze punctele de acces e-CODEX 
autorizate și să prevadă un control 
consolidat atunci când sunt operate de 
entități private. Statele membre ar trebui 
să se asigure că sunt puse în aplicare 
măsuri adecvate de securitate a datelor, în 
special în cazul exploatării unor astfel de 
puncte de acces de către entități private.

Or. fr
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Amendamentul 101
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să își 
supravegheze punctele de acces e-CODEX 
autorizate, pentru care sunt responsabile, 
în special atunci când acestea sunt 
operate de entități care nu sunt autorități 
publice. Statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt instituite măsuri adecvate 
de securitate a datelor.

Or. en

Amendamentul 102
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Entităților care nu pot fi încadrate 
în competențele unei instituții, ale unui 
organ, ale unui oficiu sau ale unei agenții 
a Uniunii sau ale unui stat membru ar 
trebui să li se permită să numească 
corespondenți care au dreptul să 
primească sprijin cu privire la modul de 
utilizare a sistemului e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 103
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să își 
supravegheze punctele de acces e-CODEX 
autorizate, cu un control mai strict în ceea 
ce privește societățile private, în special în 
ceea ce privește măsurile obligatorii de 
securitate a datelor care trebuie puse în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 104
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Sistemele naționale interconectate 
prin intermediul sistemului e-CODEX ar 
trebui să permită monitorizarea eficienței și 
eficacității acestuia prin furnizarea unui 
mecanism de monitorizare a realizărilor, a 
rezultatelor și a impactului instrumentelor 
care permit transmiterea datelor electronice 
în contextul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere din Uniune. Sistemele 
conectate la punctele de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui, prin urmare, să poată 
colecta și menține în mod sistematic date 
cuprinzătoare privind utilizarea 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere, în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale actelor juridice 
menționate în anexa I. Acest lucru ar trebui 
nu doar să faciliteze activitatea statelor 
membre de colectare a datelor relevante și 
să asigure răspunderea reciprocă și 
transparența, ci și să faciliteze în mod 
semnificativ monitorizarea ex post a 
actelor juridice adoptate de Comisie în 
domeniul cooperării civile și penale. 
Informațiile colectate ar trebui să cuprindă 
doar date agregate și nu ar trebui să 
constituie date cu caracter personal.

(16) Sistemele naționale interconectate 
prin intermediul sistemului e-CODEX ar 
trebui să permită monitorizarea eficienței și 
eficacității acestuia prin furnizarea unui 
mecanism de monitorizare a realizărilor, a 
rezultatelor și a impactului instrumentelor 
care permit transmiterea datelor electronice 
în contextul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere din Uniune. Sistemele 
conectate la punctele de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui, prin urmare, să poată 
colecta și menține în mod sistematic date 
cuprinzătoare privind utilizarea 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere, în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale actelor juridice 
menționate în anexa I. Acest lucru ar trebui 
nu doar să faciliteze activitatea statelor 
membre de colectare a datelor relevante și 
să asigure răspunderea reciprocă și 
transparența, ci și să faciliteze în mod 
semnificativ monitorizarea ex post a 
actelor juridice adoptate de Comisie în 
domeniul cooperării civile și penale. 
Informațiile colectate ar trebui să cuprindă 
doar date agregate și nu ar trebui să 
conțină date cu caracter personal.
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Or. en

Amendamentul 105
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Sistemele naționale interconectate 
prin intermediul sistemului e-CODEX ar 
trebui să permită monitorizarea eficienței și 
eficacității acestuia prin furnizarea unui 
mecanism de monitorizare a realizărilor, a 
rezultatelor și a impactului instrumentelor 
care permit transmiterea datelor electronice 
în contextul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere din Uniune. Sistemele 
conectate la punctele de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui, prin urmare, să poată 
colecta și menține în mod sistematic date 
cuprinzătoare privind utilizarea 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere, în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale actelor juridice 
menționate în anexa I. Acest lucru ar trebui 
nu doar să faciliteze activitatea statelor 
membre de colectare a datelor relevante și 
să asigure răspunderea reciprocă și 
transparența, ci și să faciliteze în mod 
semnificativ monitorizarea ex post a 
actelor juridice adoptate de Comisie în 
domeniul cooperării civile și penale. 
Informațiile colectate ar trebui să cuprindă 
doar date agregate și nu ar trebui să 
constituie date cu caracter personal.

(16) Sistemele naționale interconectate 
prin intermediul sistemului e-CODEX ar 
trebui să permită monitorizarea eficienței și 
eficacității acestuia prin furnizarea unui 
mecanism de monitorizare a realizărilor, a 
rezultatelor și a impactului instrumentelor 
care permit transmiterea datelor electronice 
în contextul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere din Uniune. Sistemele 
conectate la punctele de acces e-CODEX 
autorizate ar trebui, prin urmare, să poată 
colecta și menține în mod sistematic date 
statistice cuprinzătoare privind utilizarea 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere, în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale actelor juridice 
menționate în anexa I. Acest lucru ar trebui 
nu doar să faciliteze activitatea statelor 
membre de colectare a datelor relevante și 
să asigure răspunderea reciprocă și 
transparența, ci și să faciliteze în mod 
semnificativ monitorizarea ex post a 
actelor juridice adoptate de Comisie în 
domeniul cooperării civile și penale. 
Informațiile colectate ar trebui să cuprindă 
doar date agregate și nu ar trebui să 
constituie date cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 106
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) eu-LISA ar trebui să mențină un 
nivel ridicat de securitate atunci când își 
îndeplinește atribuțiile. În momentul în 
care inițiază noi evoluții tehnice ale 
software-ului, eu-LISA ar trebui să pună în 
aplicare principiile securității de la stadiul 
conceperii, protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și protecției datelor în 
mod implicit, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725. Entitățile 
care operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru securitatea datelor 
transmise prin intermediul punctelor lor de 
acces.

(17) eu-LISA ar trebui să mențină un 
nivel ridicat de securitate atunci când își 
îndeplinește atribuțiile. În momentul în 
care inițiază noi evoluții tehnice ale 
software-ului, eu-LISA ar trebui să pună în 
aplicare principiile securității de la 
stadiul conceperii, 
protecției datelor începând cu momentul 
conceperii și protecției datelor în mod 
implicit, în conformitate cu Regulamentele 
(UE) 2016/6791a și (UE) 2018/17251b ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului, precum și cu Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului1c. Entitățile care operează 
punctul de acces e-CODEX autorizat ar 
trebui să își asume responsabilitatea pentru 
securitatea și protecția datelor transmise 
prin intermediul punctelor lor de acces.

_________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1b Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).
1c Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
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în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 237).

Or. en

Amendamentul 107
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) eu-LISA ar trebui să mențină un 
nivel ridicat de securitate atunci când își 
îndeplinește atribuțiile. În momentul în 
care inițiază noi evoluții tehnice ale 
software-ului, eu-LISA ar trebui să pună în 
aplicare principiile securității de la stadiul 
conceperii, protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și protecției datelor în 
mod implicit, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725. Entitățile 
care operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru securitatea datelor 
transmise prin intermediul punctelor lor de 
acces.

(17) eu-LISA ar trebui să mențină un 
nivel ridicat de securitate atunci când își 
îndeplinește atribuțiile. La actualizarea 
software-ului, eu-LISA ar trebui să pună în 
aplicare principiile securității de la stadiul 
conceperii, protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și protecției datelor în 
mod implicit, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725. Entitățile 
care operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru securitatea datelor 
transmise prin intermediul punctelor lor de 
acces.

Or. fr

Amendamentul 108
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) eu-LISA ar trebui să mențină un 
nivel ridicat de securitate atunci când își 
îndeplinește atribuțiile. În momentul în 
care inițiază noi evoluții tehnice ale 

(17) eu-LISA ar trebui să mențină un 
nivel ridicat de securitate atunci când își 
îndeplinește atribuțiile. Atunci când 
dezvoltă actualizări ale software-ului, eu-
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software-ului, eu-LISA ar trebui să pună în 
aplicare principiile securității de la stadiul 
conceperii, protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și protecției datelor în 
mod implicit, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725. Entitățile 
care operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru securitatea datelor 
transmise prin intermediul punctelor lor de 
acces.

LISA ar trebui să pună în aplicare 
principiile securității de la stadiul 
conceperii, protecției datelor începând cu 
momentul conceperii și protecției datelor în 
mod implicit, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725. Entitățile 
care operează punctul de acces e-CODEX 
autorizat ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru securitatea datelor 
transmise prin intermediul punctelor lor de 
acces.

Or. en

Amendamentul 109
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru ca eu-LISA să poată pregăti 
preluarea în mod adecvat, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să 
elaboreze până la 31 decembrie 2022 un 
document de predare care să stabilească 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament. Documentul de 
predare ar trebui să acopere componentele 
sistemului e-CODEX, inclusiv gateway-ul, 
conectorul și standardele procedurale 
digitale, precum și produsele de asistență 
relevante. Comisia ar trebui să 
monitorizeze procesul de predare/preluare 
pentru a asigura conformitatea acestuia cu 
actele de punere în aplicare și cu 
documentul de predare, iar preluarea ar 
trebui să aibă loc numai după ce Comisia a 
declarat că procesul a fost finalizat cu 
succes. După depunerea documentului de 
predare și până la predarea cu succes a 

(19) Pentru ca eu-LISA să poată pregăti 
preluarea în mod adecvat, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să 
elaboreze până la 31 decembrie 2021 un 
document de predare care să stabilească 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament. Documentul de 
predare ar trebui să acopere componentele 
sistemului e-CODEX, inclusiv gateway-ul, 
conectorul și standardele procedurale 
digitale, precum și produsele de asistență 
relevante. Comisia ar trebui să 
monitorizeze procesul de predare/preluare 
pentru a asigura conformitatea acestuia cu 
actele de punere în aplicare și cu 
documentul de predare, iar preluarea ar 
trebui să aibă loc numai după ce Comisia a 
declarat că procesul a fost finalizat cu 
succes. După depunerea documentului de 
predare și până la predarea cu succes a 
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sistemului e-CODEX către eu-LISA, 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX nu ar trebui să publice nicio nouă 
versiune, ci ar trebui să asigure numai 
activități de mentenanță corectivă a 
sistemului e-CODEX.

sistemului e-CODEX către eu-LISA, 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX nu ar trebui să publice nicio nouă 
versiune, ci ar trebui să asigure numai 
activități de mentenanță corectivă a 
sistemului e-CODEX.

Or. fr

Amendamentul 110
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru ca eu-LISA să poată pregăti 
preluarea în mod adecvat, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să 
elaboreze până la 31 decembrie 2022 un 
document de predare care să stabilească 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament. Documentul de 
predare ar trebui să acopere componentele 
sistemului e-CODEX, inclusiv gateway-ul, 
conectorul și standardele procedurale 
digitale, precum și produsele de asistență 
relevante. Comisia ar trebui să 
monitorizeze procesul de predare/preluare 
pentru a asigura conformitatea acestuia cu 
actele de punere în aplicare și cu 
documentul de predare, iar preluarea ar 
trebui să aibă loc numai după ce Comisia a 
declarat că procesul a fost finalizat cu 
succes. După depunerea documentului de 
predare și până la predarea cu succes a 
sistemului e-CODEX către eu-LISA, 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX nu ar trebui să publice nicio nouă 
versiune, ci ar trebui să asigure numai 
activități de mentenanță corectivă a 

(19) Pentru ca eu-LISA să poată pregăti 
preluarea în mod adecvat, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să 
elaboreze până la 31 decembrie 2021 un 
document de predare care să stabilească 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament. Documentul de 
predare ar trebui să acopere componentele 
sistemului e-CODEX, inclusiv gateway-ul, 
conectorul și standardele procedurale 
digitale, precum și produsele de asistență 
relevante. Comisia ar trebui să 
monitorizeze procesul de predare/preluare 
pentru a asigura conformitatea acestuia cu 
actele de punere în aplicare și cu 
documentul de predare, iar preluarea ar 
trebui să aibă loc numai după ce Comisia a 
declarat că procesul a fost finalizat cu 
succes. După depunerea documentului de 
predare și până la predarea cu succes a 
sistemului e-CODEX către eu-LISA, 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX nu ar trebui să publice nicio nouă 
versiune, ci ar trebui să asigure numai 
activități de mentenanță corectivă a 
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sistemului e-CODEX. sistemului e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 111
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru ca eu-LISA să poată pregăti 
preluarea în mod adecvat, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să 
elaboreze până la 31 decembrie 2022 un 
document de predare care să stabilească 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament. Documentul de 
predare ar trebui să acopere componentele 
sistemului e-CODEX, inclusiv gateway-ul, 
conectorul și standardele procedurale 
digitale, precum și produsele de asistență 
relevante. Comisia ar trebui să 
monitorizeze procesul de predare/preluare 
pentru a asigura conformitatea acestuia cu 
actele de punere în aplicare și cu 
documentul de predare, iar preluarea ar 
trebui să aibă loc numai după ce Comisia a 
declarat că procesul a fost finalizat cu 
succes. După depunerea documentului de 
predare și până la predarea cu succes a 
sistemului e-CODEX către eu-LISA, 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX nu ar trebui să publice nicio nouă 
versiune, ci ar trebui să asigure numai 
activități de mentenanță corectivă a 
sistemului e-CODEX.

(19) Pentru ca eu-LISA să poată pregăti 
preluarea în mod adecvat, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să 
elaboreze până la 30 iunie 2022 un 
document de predare care să stabilească 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament. Documentul de 
predare ar trebui să acopere componentele 
sistemului e-CODEX, inclusiv gateway-ul, 
conectorul și standardele procedurale 
digitale, precum și produsele de asistență 
relevante. Comisia ar trebui să 
monitorizeze procesul de predare/preluare 
pentru a asigura conformitatea acestuia cu 
actele de punere în aplicare și cu 
documentul de predare, iar preluarea ar 
trebui să aibă loc numai după ce Comisia a 
declarat că procesul a fost finalizat cu 
succes. După depunerea documentului de 
predare și până la predarea cu succes a 
sistemului e-CODEX către eu-LISA, 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX nu ar trebui să publice nicio nouă 
versiune, ci ar trebui să asigure numai 
activități de mentenanță corectivă a 
sistemului e-CODEX.

Or. en
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Amendamentul 112
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) De asemenea, predarea ar trebui să 
asigure că toate drepturile de proprietate 
intelectuală sau drepturile de utilizare 
legate de sistemul e-CODEX și de 
produsele de asistență relevante sunt 
transferate astfel încât să permită agenției 
eu-LISA să își exercite responsabilitățile 
care îi revin în temeiul prezentului 
regulament. Cu toate acestea, în ceea ce 
privește principalele componente software 
ale sistemului, nu ar trebui să fie necesar 
un transfer contractual, deoarece software-
ul Domibus este cu sursă deschisă și 
acoperit de licența publică a Uniunii 
Europene (EUPL).

(20) De asemenea, predarea ar trebui să 
asigure că toate drepturile de proprietate 
intelectuală sau drepturile de utilizare 
legate de sistemul e-CODEX și de 
produsele de asistență relevante sunt 
transferate astfel încât să permită agenției 
eu-LISA să își exercite responsabilitățile 
care îi revin în temeiul prezentului 
regulament. Cu toate acestea, în ceea ce 
privește principalele componente software 
ale sistemului, nu ar trebui să fie necesar 
un transfer contractual, deoarece software-
ul Domibus este cu sursă deschisă și 
acoperit de licența publică a Uniunii 
Europene (EUPL). Întreținerea și 
îmbunătățirea software-ului ar trebui să 
mențină această licență sau să utilizeze 
licențe cu sursă deschisă compatibile și, 
după caz, ar trebui puse în aplicare 
politici de contribuție a codurilor sursă.

Or. en

Amendamentul 113
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a permite Comisiei să 
evalueze cu regularitate sistemul e-
CODEX, eu-LISA ar trebui să prezinte 
Comisiei o dată la doi ani un raport cu 
privire la evoluția și funcționarea din punct 
de vedere tehnic a sistemului e-CODEX. 
Pentru a contribui la raportul respectiv, 
statele membre ar trebui să furnizeze eu-

(21) Pentru a permite Comisiei să 
evalueze cu regularitate sistemul e-
CODEX, eu-LISA ar trebui să prezinte 
Comisiei o dată la doi ani un raport cu 
privire la evoluția și funcționarea din punct 
de vedere tehnic a sistemului e-CODEX. 
Pentru a contribui la raportul respectiv, 
statele membre ar trebui să furnizeze eu-
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LISA informațiile relevante privind 
punctele de acces operate pe teritoriul lor, 
iar Comisia ar trebui să furnizeze 
informații similare privind punctele de 
acces operate de instituțiile, organele și 
agențiile Uniunii.

LISA informațiile relevante privind 
punctele de acces operate pe teritoriul lor, 
iar Comisia ar trebui să furnizeze 
informații similare privind punctele de 
acces operate de instituțiile, organele și 
agențiile Uniunii. Entităților create și 
gestionate de organizații internaționale 
publice care exploatează puncte de acces 
e-CODEX autorizate ar trebui să li se 
acorde un termen limită în care să 
furnizeze eu-LISA informații cu privire la 
punctele de acces pe care le gestionează.

Or. en

Amendamentul 114
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a permite Comisiei să 
evalueze cu regularitate sistemul e-
CODEX, eu-LISA ar trebui să prezinte 
Comisiei o dată la doi ani un raport cu 
privire la evoluția și funcționarea din punct 
de vedere tehnic a sistemului e-CODEX. 
Pentru a contribui la raportul respectiv, 
statele membre ar trebui să furnizeze eu-
LISA informațiile relevante privind 
punctele de acces operate pe teritoriul lor, 
iar Comisia ar trebui să furnizeze 
informații similare privind punctele de 
acces operate de instituțiile, organele și 
agențiile Uniunii.

(21) Pentru a permite Comisiei să 
evalueze cu regularitate sistemul e-
CODEX, eu-LISA ar trebui să prezinte 
Comisiei o dată la doi ani un raport cu 
privire la evoluția și funcționarea din punct 
de vedere tehnic a sistemului e-CODEX. 
Pentru a contribui la raportul respectiv, 
statele membre ar trebui să furnizeze eu-
LISA informațiile relevante privind 
punctele de acces operate pe teritoriul lor, 
iar Comisia ar trebui să furnizeze 
informații similare privind punctele de 
acces operate de instituțiile, organele, 
agențiile și organizațiile Uniunii. Comisia 
ar trebui să transmită periodic 
Parlamentului European și Consiliului 
informațiile privind evaluarea sistemului 
e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 115
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Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a permite Parlamentului 
European și Consiliului, în calitate de 
colegiuitori, să evalueze succesul 
transferului sistemului e-CODEX și cât de 
bine funcționează sistemul e-CODEX în 
general, Comisia ar trebui să realizeze o 
evaluare globală a sistemului e-CODEX. 
Această evaluare ar trebui să fie pregătită 
pentru prima dată la trei ani după ce eu-
LISA preia responsabilitatea pentru 
sistemul e-CODEX și, ulterior, o dată la 
trei ani.

Or. en

Justificare

Considerent care corespunde cu articolul 15 alineatul (3), cu ajustări efectuate pentru a 
reflecta modificarea alineatului respectiv.

Amendamentul 116
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Prezentul regulament nu ar trebui să 
prevadă niciun temei juridic specific pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal efectuată în cadrul prezentului 
regulament ar trebui să respecte normele 
aplicabile în materie de protecție a datelor. 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului35 

și Directiva (UE) 2016/680 a 

(22) Prezentul regulament nu ar trebui să 
prevadă niciun temei juridic specific pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal efectuată în cadrul prezentului 
regulament ar trebui să respecte normele 
aplicabile în materie de protecție a datelor. 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului35, 
Directivele (UE) 2016/68036 și 



PE695.246v01-00 54/99 AM\1236221RO.docx

RO

Parlamentului European și a Consiliului36 

se aplică în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal efectuate de către 
punctele de acces e-CODEX, operate de 
către punctele de acces e-CODEX 
autorizate, care sunt stabilite pe teritoriul 
statelor membre în conformitate cu 
prezentul regulament.

2002/58/CE36a ale Parlamentului European 
și ale Consiliului se aplică în cazul 
prelucrării datelor cu caracter personal 
efectuate de către punctele de acces e-
CODEX, operate de către punctele de 
acces e-CODEX autorizate, care sunt 
stabilite pe teritoriul statelor membre în 
conformitate cu prezentul regulament.

_________________ _________________
35 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

35 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

36 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

36 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
36a Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Justificare

În conformitate cu recomandarea AEPD, este important să se reitereze faptul că Directiva 
asupra confidențialității și comunicațiilor electronice se aplică, de asemenea, în contextul 
unor astfel de comunicații electronice, astfel cum este prevăzut de sistemul e-CODEX.
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Amendamentul 117
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Prezentul regulament nu ar trebui să 
prevadă niciun temei juridic specific pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal efectuată în cadrul prezentului 
regulament ar trebui să respecte normele 
aplicabile în materie de protecție a datelor. 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului35și Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului36 

se aplică în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal efectuate de către 
punctele de acces e-CODEX, operate de 
către punctele de acces e-CODEX 
autorizate, care sunt stabilite pe teritoriul 
statelor membre în conformitate cu 
prezentul regulament.

(22) Prezentul regulament nu ar trebui să 
prevadă niciun temei juridic specific pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal efectuată în cadrul prezentului 
regulament ar trebui să respecte normele 
aplicabile în materie de protecție a datelor. 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului34a, 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului35 
și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului36 se aplică în 
cazul prelucrării datelor cu caracter 
personal efectuate de către punctele de 
acces e-CODEX, operate de către punctele 
de acces e-CODEX autorizate, care sunt 
stabilite pe teritoriul statelor membre în 
conformitate cu prezentul regulament.

_________________ _________________
34a Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

35 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

35 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

36 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 

36 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
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2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Amendamentul 118
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Sistemul e-CODEX ar trebui, în 
principiu, să fie deschis participării țărilor 
terțe, iar Comisia ar trebui să examineze 
fezabilitatea participării țărilor terțe și, 
dacă este necesar, să prezinte o propunere 
legislativă care să permită o astfel de 
participare și să stabilească norme și 
protocoale în acest sens.

Or. fr

Amendamentul 119
Clare Daly

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Sistemul e-CODEX ar trebui, în 
principiu, să fie deschis participării țărilor 
terțe, iar Comisia ar trebui să examineze 
fezabilitatea participării țărilor terțe și, 
dacă este necesar, să prezinte o propunere 
legislativă care să permită o astfel de 
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participare și să stabilească norme și 
protocoale în acest sens.

Or. en

Amendamentul 120
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nicio dispoziție din prezentul regulament 
nu poate fi înțeleasă ca limitând, 
extinzând sau modificând în alt mod 
definițiile, conceptele sau competențele 
juridice sau administrative ale statelor 
membre sau ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 121
Cristian Terheş

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nicio dispoziție din prezentul regulament 
nu poate fi înțeleasă ca limitând, 
extinzând sau modificând în alt mod 
definițiile, conceptele sau competențele 
juridice sau administrative ale statelor 
membre sau ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară pentru a sublinia faptul că e-CODEX este doar un canal de informare și 
nu modifică definițiile, conceptele sau competențele la nivelul UE sau al statelor membre.
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Amendamentul 122
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) standarde minime pentru 
securitatea infrastructurii hardware și 
software.

Or. en

Amendamentul 123
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul sistemului 
e-CODEX, în conformitate cu actele 
juridice adoptate în domeniul cooperării 
judiciare enumerate în anexa I.

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul sistemului 
e-CODEX, în conformitate cu actele 
juridice adoptate în domeniul cooperării 
judiciare enumerate în anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 17a 
pentru a modifica anexa I prin adăugarea 
la lista inclusă în aceasta a unor acte 
juridice suplimentare care prevăd 
proceduri care intră în domeniul 
cooperării judiciare în materie civilă și 
penală.

Or. en

Justificare

Lista actelor juridice pentru care prezentul regulament reglementează utilizarea e-CODEX 
va trebui, aproape sigur, să fie adaptată în timp. Întrucât aceasta este o chestiune care ține de 
domeniul de aplicare specific al regulamentului, dar nu modifică domeniul de aplicare 
general al regulamentului (și anume, procedurile civile și penale transfrontaliere), lista ar 
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trebui adaptată printr-un act delegat.

Amendamentul 124
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul sistemului 
e-CODEX, în conformitate cu actele 
juridice adoptate în domeniul cooperării 
judiciare enumerate în anexa I.

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul sistemului 
e-CODEX, în conformitate cu actele 
juridice adoptate în domeniul cooperării 
judiciare enumerate în anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate privind modificarea anexei I 
pentru a include și alte acte juridice 
adoptate în domeniul cooperării judiciare.

Or. en

Amendamentul 125
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul sistemului 
e-CODEX, în conformitate cu actele 
juridice adoptate în domeniul cooperării 
judiciare enumerate în anexa I.

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul sistemului 
e-CODEX, în conformitate cu actele 
juridice adoptate în domeniul cooperării 
judiciare enumerate în anexa I.

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 16a 
pentru a modifica lista de la anexa I.

Or. en
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Amendamentul 126
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere prin intermediul sistemului 
e-CODEX, în conformitate cu actele 
juridice adoptate în domeniul cooperării 
judiciare enumerate în anexa I.

Prezentul regulament se aplică transmiterii 
electronice de informații în contextul 
cooperării judiciare în chestiuni 
transfrontaliere de natură civilă și penală 
prin intermediul sistemului e-CODEX, în 
conformitate cu actele juridice adoptate în 
domeniul cooperării judiciare în materie 
civilă și penală care intră în sfera de 
competență a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 127
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „punct de acces e-CODEX 
autorizat” înseamnă un punct de acces e-
CODEX care a fost notificat agenției eu-
LISA în conformitate cu articolul 5 
alineatul (4) sau cu articolul 7 alineatul (1) 
și care aplică un standard procedural 
digital, astfel cum se menționează la 
articolul 4 alineatul (3);

(b) „punct de acces e-CODEX 
autorizat” înseamnă un punct de acces e-
CODEX care a fost autorizat în baza 
legislației naționale sau a Uniunii, care a 
fost notificat agenției eu-LISA de către 
Comisie sau un stat membru în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) sau 
cu articolul 7 alineatul (1) și care aplică un 
standard procedural digital, astfel cum se 
menționează la articolul 4 alineatul (3);

Or. fr

Amendamentul 128
Clare Daly
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „punct de acces e-CODEX 
autorizat” înseamnă un punct de acces e-
CODEX care a fost notificat agenției eu-
LISA în conformitate cu articolul 5 
alineatul (4) sau cu articolul 7 alineatul (1) 
și care aplică un standard procedural 
digital, astfel cum se menționează la 
articolul 4 alineatul (3);

(b) „punct de acces e-CODEX 
autorizat” înseamnă un punct de acces e-
CODEX care a fost autorizat în baza 
legislației naționale sau a Uniunii și care 
a fost notificat agenției eu-LISA de către 
Comisie sau un stat membru în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) sau 
cu articolul 7 alineatul (1) și care aplică un 
standard procedural digital, astfel cum se 
menționează la articolul 4 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 129
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „punct de acces e-CODEX 
autorizat” înseamnă un punct de acces e-
CODEX care a fost notificat agenției eu-
LISA în conformitate cu articolul 5 
alineatul (4) sau cu articolul 7 alineatul (1) 
și care aplică un standard procedural 
digital, astfel cum se menționează la 
articolul 4 alineatul (3);

(b) „punct de acces e-CODEX 
autorizat” înseamnă un punct de acces e-
CODEX autorizat în baza legislației 
naționale sau a Uniunii, care a fost 
notificat agenției eu-LISA de către 
Comisie sau un stat membru în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) sau 
cu articolul 7 alineatul (1) și care aplică 
unul sau mai multe standarde 
procedurale digitale, astfel cum se 
menționează la articolul 4 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 130
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament



PE695.246v01-00 62/99 AM\1236221RO.docx

RO

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „corespondent e-CODEX” 
înseamnă o entitate desemnată de un stat 
membru, de Comisie sau de orice parte 
competentă ca fiind competentă să solicite 
și să primească asistență tehnică potrivit 
articolului 6 alineatul (2) litera (f) din 
partea eu-LISA în legătură cu sistemul e-
CODEX;

Or. en

Amendamentul 131
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „corespondent e-CODEX” 
înseamnă o entitate desemnată de un stat 
membru sau de Comisie ca fiind 
competentă să solicite și să primească 
asistență tehnică din partea eu-LISA în 
legătură cu sistemul e-CODEX;

Or. en

Justificare

Această expresie este utilizată de mai multe ori în regulament, fără a fi definită în mod 
corespunzător.

Amendamentul 132
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) „entitate care operează un punct de 
acces e-CODEX autorizat” înseamnă o 
instituție, un organ sau o agenție a Uniunii, 
o autoritate publică națională sau o 
persoană juridică care operează un punct 
de acces e-CODEX autorizat;

(c) „entitate care operează un punct de 
acces e-CODEX autorizat” înseamnă o 
instituție, un organ, un oficiu, o agenție 
sau o organizație a Uniunii, o autoritate 
publică națională sau o persoană juridică 
care operează un punct de acces e-CODEX 
autorizat;

Or. en

Amendamentul 133
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „platformă centrală de testare” 
înseamnă un punct de acces e-CODEX 
utilizat exclusiv pentru testare, care oferă 
un set de funcții ce pot fi utilizate de 
entitățile care operează puncte de acces e-
CODEX autorizate pentru a verifica buna 
funcționare a punctelor lor de acces și 
utilizarea corectă a standardelor 
procedurale digitale e-CODEX în sistemele 
conectate legate la aceste puncte de acces;

(e) „platformă centrală de testare” 
înseamnă un punct de acces e-CODEX 
utilizat exclusiv pentru testare, care oferă 
un set de funcții ce pot fi utilizate de 
entitățile care operează puncte de acces e-
CODEX autorizate pentru a verifica buna 
funcționare a punctelor lor de acces și 
utilizarea corectă a standardelor 
procedurale digitale e-CODEX în sistemele 
conectate legate la aceste puncte de acces, 
asigurând totodată integritatea și 
disponibilitatea restului sistemului e-
CODEX; 

Or. en

Amendamentul 134
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „corespondent e-CODEX” 
înseamnă o persoană, desemnată de un 
stat membru, de Comisie sau de entități 
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create și gestionate de organizații 
internaționale publice care exploatează 
un punct de acces e-CODEX autorizat, 
care poate primi sprijin din partea eu-
LISA în ceea ce privește componentele 
sistemului e-CODEX, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2) litera (f);

Or. en

Amendamentul 135
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „standard procedural digital” 
înseamnă toate specificațiile tehnice 
relevante privind modelele de procese 
operaționale, sistemele de date și 
schimburile de date, bazate pe 
Vocabularul de bază al Uniunii privind e-
justiția care sprijină structura sistemului 
e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 136
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Nediscriminarea și respectarea 

drepturilor fundamentale
Drepturile și libertățile fundamentale ale 
tuturor persoanelor implicate în schimbul 
electronic de informații prin intermediul 
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sistemului e-CODEX, în special dreptul la 
acces egal la justiție, dreptul la un proces 
echitabil, principiul nediscriminării și 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private, sunt pe deplin 
recunoscute și respectate în conformitate 
cu dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

Deși regulamentul propus se axează pe gestionarea sistemului e-CODEX, este în continuare 
imperativ să existe o clauză orizontală privind drepturile fundamentale în ceea ce privește 
persoanele cu privire la care vor fi comunicate informații prin intermediul e-CODEX.

Amendamentul 137
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Efectele juridice ale documentelor 

electronice
Documentele transmise prin sistemul e-
CODEX nu sunt private de efecte juridice 
și nici nu sunt considerate inadmisibile ca 
mijloace de probă în cadrul procedurilor 
exclusiv pentru motivul că sunt în format 
electronic.

Or. en

Amendamentul 138
Caterina Chinnici

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 3a
Efectele juridice ale documentelor 

electronice
Documentele electronice nu sunt private 
de efecte juridice și nici nu sunt 
considerate inadmisibile ca mijloace de 
probă în cadrul procedurilor judiciare 
exclusiv pentru motivul că sunt în format 
electronic.

Or. en

Justificare

The acts transmitted through the e-Codex system should not suffer a form of "digital 
discrimination", that is, they should not be deprived of legal effects and should not be 
considered inadmissible as evidence in proceedings, for the sole reason relating to the 
technical support though which they are transmitted. This principle is already provided for in 
Article 46 of Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust services for 
electronic transactions in the internal market (e-Idas Regulation), in Article 8 of Regulation 
(EU) 1783/2020 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of 
evidence in civil or commercial matters (taking of evidence), as well as in Article 6 of 
Regulation (EU) 1784 /2020 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial 
documents in civil or commercial matters (service of documents).

Amendamentul 139
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Un standard procedural digital 
constă în modele de procese operaționale și 
în modele care definesc formatul electronic 
al documentelor utilizate în contextul 
procedurilor prevăzute în actele juridice 
enumerate în anexa I.

3. Un standard procedural digital 
constă în modele de procese operaționale și 
în modele care definesc formatul electronic 
al documentelor utilizate în contextul 
procedurilor prevăzute în actele juridice 
enumerate în anexa I. Standardele 
procedurale digitale în sensul prezentului 
regulament sunt stabilite de Comisie prin 
acte de punere în aplicare și dezvoltate de 
eu-LISA.

Or. fr
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Amendamentul 140
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Un standard procedural digital 
constă în modele de procese operaționale și 
în modele care definesc formatul electronic 
al documentelor utilizate în contextul 
procedurilor prevăzute în actele juridice 
enumerate în anexa I.

3. Un standard procedural digital 
constă în modele de procese operaționale și 
în modele care definesc formatul electronic 
al documentelor utilizate în contextul 
procedurilor prevăzute în actele juridice 
enumerate în anexa I. Standardele 
procedurale digitale în sensul prezentului 
regulament sunt stabilite de Comisie prin 
acte de punere în aplicare și dezvoltate de 
eu-LISA. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 141
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Un standard procedural digital 
constă în modele de procese operaționale și 
în modele care definesc formatul electronic 
al documentelor utilizate în contextul 
procedurilor prevăzute în actele juridice 
enumerate în anexa I.

3. Un standard procedural digital 
constă în modele de procese operaționale și 
în modele care definesc formatul electronic 
al documentelor utilizate în contextul 
procedurilor prevăzute în actele juridice 
menționate la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 142
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Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare:

1. Până la 31 decembrie 2021, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare:

Or. en

Amendamentul 143
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare:

1. Până la 31 decembrie 2021, 
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare:

Or. fr

Amendamentul 144
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care să stabilească 
specificații tehnice detaliate cu privire la 
standardele procedurale digitale definite la 
articolul 4 alineatul (3).

2. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare care să stabilească specificații 
tehnice detaliate cu privire la standardele 
procedurale digitale definite la articolul 4 
alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 145
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care să stabilească 
specificații tehnice detaliate cu privire la 
standardele procedurale digitale definite la 
articolul 4 alineatul (3).

2. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare care să stabilească specificații 
tehnice detaliate cu privire la standardele 
procedurale digitale definite la articolul 4 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 146
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care să stabilească 
specificații tehnice detaliate cu privire la 
standardele procedurale digitale definite la 
articolul 4 alineatul (3).

2. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare care să stabilească specificații 
tehnice detaliate cu privire la standardele 
procedurale digitale definite la articolul 4 
alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 147
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dispozițiile actelor de punere în 
aplicare sunt redactate acordându-se o 
atenție deosebită garanțiilor prevăzute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
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Europene, precum și dispozițiilor 
Directivei 2016/343 privind dreptul la 
prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi 
prezent la proces, ale Directivei 2013/48 
privind dreptul de a avea acces la un 
avocat, ale Directivei 2012/13 privind 
dreptul la informare și ale Directivei 
2010/64 privind dreptul la interpretare și 
traducere.

Or. fr

Amendamentul 148
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dispozițiile actelor de punere în 
aplicare sunt redactate acordându-se o 
atenție deosebită garanțiilor prevăzute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, precum și dispozițiilor 
Directivei 2016/343 privind dreptul la 
prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi 
prezent la proces, ale Directivei 2013/48 
privind dreptul de a avea acces la un 
avocat, ale Directivei 2012/13 privind 
dreptul la informare și ale Directivei 
2010/64 privind dreptul la interpretare și 
traducere.

Or. en

Amendamentul 149
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia este împuternicită să 
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adopte acte delegate pentru a completa 
prezentul regulament prin extinderea 
procedurilor judiciare acoperite de 
sistemul e-CODEX și prin delimitarea 
competenței eu-LISA, în urma 
consultărilor pregătitoare cu părțile 
interesate relevante și cu experții.

Or. en

Amendamentul 150
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia ține la zi o listă a punctelor 
de acces e-CODEX autorizate care sunt 
operate de instituțiile, organele și agențiile 
Uniunii, precum și procedurile civile și 
penale transfrontaliere și formularele pe 
care fiecare punct de acces e-CODEX este 
autorizat să le aplice. Comisia notifică 
modificările agenției eu-LISA, fără 
întârziere și fără a aduce atingere notificării 
anuale prevăzute la articolul 14.

4. Comisia ține la zi o listă a punctelor 
de acces e-CODEX autorizate care sunt 
operate de instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și de organizațiile 
europene, precum și a procedurilor 
transfrontaliere în materie civilă și penală 
și a standardelor procedurale digitale cu 
care fiecare punct de acces este autorizat să 
opereze. Comisia notifică modificările 
agenției eu-LISA, fără întârziere și fără a 
aduce atingere notificării anuale prevăzute 
la articolul 14.

Or. en

Amendamentul 151
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
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articolul 4 alineatul (3), precum și de 
software-ul de asistență menționat în anexa 
II.

articolul 4 alineatul (3), precum și de 
software-ul de asistență menționat în anexa 
II. Acesta are responsabilitatea de a se 
asigura că standardele și specificațiile 
tehnice ale sistemului e-CODEX sunt 
puse în aplicare într-un mod care să nu 
submineze garanțiile prevăzute la titlul VI 
din Cartă.

Or. en

Amendamentul 152
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3), precum și de 
software-ul de asistență menționat în anexa 
II.

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3), precum și de 
software-ul de asistență menționat în anexa 
II. Acesta are responsabilitatea de a se 
asigura că standardele și specificațiile 
tehnice ale sistemului e-CODEX sunt 
puse în aplicare astfel încât să nu 
submineze garanțiile prevăzute în titlul VI 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 153
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. eu-LISA este responsabilă de 1. eu-LISA este responsabilă de 
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gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3), precum și de 
software-ul de asistență menționat în anexa 
II.

gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3) și a software-ului 
de asistență menționat în anexa II, precum 
și de menținerea unui nivel ridicat al 
standardelor de securitate pe tot parcursul 
procesului, în îndeplinirea sarcinilor sale, 
astfel cum se menționează la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 154
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3), precum și de 
software-ul de asistență menționat în anexa 
II.

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3) și a software-ului 
de asistență menționat în anexa II, precum 
și de gestionarea operațională a software-
ului pentru conectorul Domibus.

Or. en

Amendamentul 155
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3), precum și de 

1. eu-LISA este responsabilă de 
gestionarea operațională a componentelor 
sistemului e-CODEX menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la 
articolul 4 alineatul (3) și a software-ului 
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software-ul de asistență menționat în anexa 
II.

de asistență menționat în anexa II, în 
conformitate cu condițiile prevăzute în 
actele delegate relevante.

Or. en

Amendamentul 156
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) întreținerea și distribuția către 
punctele de acces e-CODEX autorizate a 
modelelor de procese operaționale, a 
modelelor care definesc formatul 
electronic al documentelor menționate la 
articolul 4 alineatul (3) și a setului 
subiacent predefinit de modele de date;

(g) întreținerea și distribuția către 
punctele de acces e-CODEX autorizate a 
standardelor procedurale digitale care 
definesc formatul electronic al datelor 
menționate la articolul 4 alineatul (3) și a 
setului subiacent predefinit de modele de 
date;

Or. en

Amendamentul 157
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) pregătirea și distribuția către 
punctele de acces e-CODEX autorizate a 
noilor modele de procese operaționale și a 
modelelor care definesc formatul 
electronic al documentelor menționate la 
articolul 4 alineatul (3), inclusiv prin 
organizarea și facilitarea unor ateliere cu 
corespondenții e-CODEX.

(j) pregătirea și distribuția către 
punctele de acces e-CODEX autorizate a 
noilor standarde procedurale digitale, 
inclusiv prin organizarea și facilitarea unor 
ateliere cu corespondenții e-CODEX.

Or. en
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Amendamentul 158
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. eu-LISA are în responsabilitate 
următoarele atribuții suplimentare:

3. eu-LISA are în responsabilitate 
următoarele atribuții suplimentare, în 
conformitate cu condițiile prevăzute în 
actele delegate relevante:

Or. en

Amendamentul 159
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informarea publicului larg, prin 
internet, cu privire la e-CODEX, prin 
intermediul unui set de canale de 
comunicare la scară largă, cum ar fi site-
urile web sau platformele de comunicare 
socială;

(c) informarea publicului larg cu 
privire la e-CODEX;

Or. en

Amendamentul 160
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informarea publicului larg, prin 
internet, cu privire la e-CODEX, prin 
intermediul unui set de canale de 
comunicare la scară largă, cum ar fi site-

(c) informarea publicului larg cu 
privire la e-CODEX, prin intermediul unui 
set de canale de comunicare la scară largă, 
cum ar fi, printre altele, site-urile web sau 
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urile web sau platformele de comunicare 
socială;

platformele de comunicare socială;

Or. en

Justificare

Informațiile privind utilizarea unui astfel de sistem sunt foarte importante. Dacă transmiterea 
acestor informații către public este limitată la internet, se ignoră părțile publicului care nu 
utilizează internetul ca sursă principală de informații cu privire la modul în care se 
desfășoară sau s-ar putea desfășura procedurile judiciare transfrontaliere.

Amendamentul 161
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre țin la zi o listă a 
punctelor de acces e-CODEX autorizate, 
care sunt operate pe teritoriul lor, precum 
și procedurile civile și penale 
transfrontaliere și formularele pe care este 
autorizat să le aplice fiecare punct de 
acces. Statele membre notifică modificările 
agenției eu-LISA, fără întârziere și fără a 
aduce atingere notificării anuale prevăzute 
la articolul 14.

1. Statele membre țin la zi o listă a 
punctelor de acces e-CODEX autorizate, 
care sunt operate pe teritoriul lor și, după 
caz, operate în țări terțe, precum și a 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere și a standardelor 
procedurale digitale pe care fiecare punct 
de acces este autorizat să le aplice. Statele 
membre notifică modificările agenției eu-
LISA, fără întârziere și fără a aduce 
atingere notificării anuale prevăzute la 
articolul 14.

Or. en

Amendamentul 162
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru desemnează 
până la cinci corespondenți e-CODEX. 

2. Fiecare stat membru desemnează 
până la cinci corespondenți e-CODEX. 
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Numai acești corespondenți au dreptul să 
solicite și să primească asistența tehnică 
menționată la articolul 6 alineatul (2) litera 
(f).

Numai acești corespondenți au dreptul să 
solicite și să primească asistența tehnică 
menționată la articolul 6 alineatul (2) litera 
(f). Acești corespondenți au dreptul să 
solicite și să primească asistență tehnică 
în numele tuturor punctelor de acces e-
CODEX autorizate din statele membre. 
Fiecare stat membru comunică Comisiei 
și agenției eu-LISA o listă a 
corespondenților e-CODEX desemnați și 
orice modificare a acesteia.

Or. en

Amendamentul 163
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru desemnează 
până la cinci corespondenți e-CODEX. 
Numai acești corespondenți au dreptul să 
solicite și să primească asistența tehnică 
menționată la articolul 6 alineatul (2) litera 
(f).

2. Fiecare stat membru desemnează 
până la zece corespondenți e-CODEX. 
Numai acești corespondenți, astfel cum 
sunt definiți la articolul 3 litera (ba) au 
dreptul să solicite și să primească asistența 
tehnică menționată la articolul 6 alineatul 
(2) litera (f).

Or. en

Amendamentul 164
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru desemnează 
până la cinci corespondenți e-CODEX. 
Numai acești corespondenți au dreptul să 
solicite și să primească asistența tehnică 
menționată la articolul 6 alineatul (2) litera 

2. Fiecare stat membru desemnează 
până la cinci corespondenți e-CODEX. 
Acești corespondenți au dreptul să solicite 
și să primească asistența tehnică 
menționată la articolul 6 alineatul (2) litera 
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(f). (f).

Or. en

Amendamentul 165
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre informează 
publicul larg, în special persoanele și 
organizațiile implicate sau afectate de un 
proces judiciar, cu privire la e-CODEX, 
inclusiv prin intermediul site-urilor web și 
al platformelor de comunicare socială.

Or. en

Justificare

Informațiile privind utilizarea unui astfel de sistem sunt foarte importante. Utilizarea practică 
a e-Codex va implica și actorii naționali, iar comunicarea la nivel național este esențială 
pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului larg din statul membru respectiv.

Amendamentul 166
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Entitatea care operează un punct de 
acces e-CODEX autorizat este responsabilă 
cu configurarea și operarea sa în condiții de 
siguranță. Această responsabilitate include 
adaptările necesare ale conectorului 
menționat la articolul 4 alineatul (2) litera 
(b) pentru a-l face compatibil cu orice 
sistem conectat, precum și orice alte 
adaptări tehnice necesare ale sistemelor 

1. Entitatea care operează un punct de 
acces e-CODEX autorizat este responsabilă 
cu configurarea și operarea sa în condiții de 
siguranță și de legalitate. Această 
responsabilitate include adaptările necesare 
ale conectorului menționat la articolul 4 
alineatul (2) litera (b) pentru a-l face 
compatibil cu orice sistem conectat, 
precum și orice alte adaptări tehnice 
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sale conectate. necesare ale sistemelor sale conectate.

Or. en

Amendamentul 167
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Entitatea care operează un punct de 
acces e-CODEX autorizat prevede un 
mecanism în sistemul (sistemele) său (sale) 
conectat(e) care să permită extragerea de 
date relevante privind utilizarea 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale actelor juridice 
enumerate în anexa I.

2. Entitatea care operează un punct de 
acces e-CODEX autorizat prevede un 
mecanism în sistemul (sistemele) său (sale) 
conectat(e) care să permită extragerea de 
date relevante privind utilizarea 
procedurilor civile și penale 
transfrontaliere în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale actelor juridice 
menționate la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 168
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Responsabilitatea pentru orice 
daună care rezultă din operarea unui punct 
de acces e-CODEX autorizat și a oricăror 
sisteme conectate revine entității care 
operează respectivul punct de acces e-
CODEX autorizat.

3. Responsabilitatea pentru orice 
daună care rezultă din operarea unui punct 
de acces e-CODEX autorizat și a oricăror 
sisteme conectate revine entității care 
operează respectivul punct de acces e-
CODEX autorizat, care poate reclama 
despăgubiri de la o persoană sau o 
entitate terță responsabilă, sub 
supraveghere judiciară, dacă este cazul.

Or. en
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Amendamentul 169
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Entitățile create și gestionate de 
organizații internaționale publice care 
operează puncte de acces e-CODEX 
autorizate au dreptul de a desemna un 
corespondent e-CODEX. Acești 
corespondenți au dreptul să solicite și să 
primească asistența tehnică menționată la 
articolul 6 alineatul (2) litera (f).

Or. en

Amendamentul 170
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Entitatea care gestionează sistemul 
e-CODEX transmite eu-LISA, până cel 
târziu la 31 decembrie 2022, un document 
comun de predare care specifică 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, precum și 
documentația aferentă, astfel cum se 
stabilește în actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (1) litera 
(c), inclusiv dispoziții privind drepturile de 
proprietate intelectuală sau drepturile de 
utilizare legate de sistemul e-CODEX și de 
software-urile de asistență menționate în 
anexa II, care să permită eu-LISA să își 
exercite responsabilitățile în conformitate 
cu articolul 6.

1. Entitatea care gestionează sistemul 
e-CODEX transmite eu-LISA, până cel 
târziu la 31 decembrie 2021, un document 
comun de predare care specifică 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, precum și 
documentația aferentă, astfel cum se 
stabilește în actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (1) litera 
(c), inclusiv dispoziții privind drepturile de 
proprietate intelectuală sau drepturile de 
utilizare legate de sistemul e-CODEX și de 
software-urile de asistență menționate în 
anexa II, care să permită eu-LISA să își 
exercite responsabilitățile în conformitate 
cu articolul 6.

Or. fr
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Amendamentul 171
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Entitatea care gestionează sistemul 
e-CODEX transmite eu-LISA, până cel 
târziu la 31 decembrie 2022, un document 
comun de predare care specifică 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, precum și 
documentația aferentă, astfel cum se 
stabilește în actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (1) litera 
(c), inclusiv dispoziții privind drepturile de 
proprietate intelectuală sau drepturile de 
utilizare legate de sistemul e-CODEX și de 
software-urile de asistență menționate în 
anexa II, care să permită eu-LISA să își 
exercite responsabilitățile în conformitate 
cu articolul 6.

1. Entitatea care gestionează sistemul 
e-CODEX transmite eu-LISA, până cel 
târziu la 31 decembrie 2021, un document 
comun de predare care specifică 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, precum și 
documentația aferentă, astfel cum se 
stabilește în actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (1) litera 
(c), inclusiv dispoziții privind drepturile de 
proprietate intelectuală sau drepturile de 
utilizare legate de sistemul e-CODEX și de 
software-urile de asistență menționate în 
anexa II, care să permită eu-LISA să își 
exercite responsabilitățile în conformitate 
cu articolul 6.

Or. en

Amendamentul 172
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Entitatea care gestionează sistemul 
e-CODEX transmite eu-LISA, până cel 
târziu la 31 decembrie 2022, un document 
comun de predare care specifică 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, precum și 

1. Entitatea care gestionează sistemul 
e-CODEX transmite eu-LISA, până cel 
târziu la 30 iunie 2022, un document 
comun de predare care specifică 
modalitățile detaliate de transfer al 
sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile 
pentru un proces de predare reușit și 
finalizarea acestuia cu succes, precum și 
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documentația aferentă, astfel cum se 
stabilește în actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (1) litera 
(c), inclusiv dispoziții privind drepturile de 
proprietate intelectuală sau drepturile de 
utilizare legate de sistemul e-CODEX și de 
software-urile de asistență menționate în 
anexa II, care să permită eu-LISA să își 
exercite responsabilitățile în conformitate 
cu articolul 6.

documentația aferentă, astfel cum se 
stabilește în actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (1) litera 
(c), inclusiv dispoziții privind drepturile de 
proprietate intelectuală sau drepturile de 
utilizare legate de sistemul e-CODEX și de 
software-urile de asistență menționate în 
anexa II, care să permită eu-LISA să își 
exercite responsabilitățile în conformitate 
cu articolul 6.

Or. en

Amendamentul 173
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Timp de cel mult șase luni de la 
transmiterea documentului de predare 
menționat la alineatul (1) are loc un proces 
de predare/preluare între entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX și eu-
LISA. În perioada respectivă, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX își 
păstrează întreaga responsabilitate pentru 
sistemul e-CODEX și se asigură că în 
sistem sunt efectuate numai activități de 
mentenanță corectivă, excluzând orice alte 
tipuri de modificări aduse sistemului. În 
special, eu-LISA nu publică nicio nouă 
versiune a sistemului e-CODEX.

2. În decursul unei perioade de cel 
mult șase luni de la transmiterea 
documentului de predare menționat la 
alineatul (1) are loc un proces de 
predare/preluare între entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX și eu-
LISA. În perioada respectivă, entitatea care 
gestionează sistemul e-CODEX își 
păstrează întreaga responsabilitate pentru 
sistemul e-CODEX și se asigură că în 
sistem sunt efectuate numai activități de 
mentenanță corectivă, excluzând orice alte 
tipuri de modificări aduse sistemului. În 
special, eu-LISA nu publică nicio nouă 
versiune a sistemului e-CODEX.

Or. en

Justificare

Sugestie lingvistică.

Amendamentul 174
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Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia monitorizează procesul de 
predare/preluare pentru a se asigura că 
modalitățile detaliate ale procesului sunt 
puse în aplicare în mod corect de către 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX și de către eu-LISA, pe baza 
criteriilor menționate la alineatul (1).

3. Comisia monitorizează procesul de 
predare/preluare pentru a se asigura că 
modalitățile detaliate ale procesului sunt 
puse în aplicare în mod corect de către 
entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX și de către eu-LISA, pe baza 
criteriilor menționate la alineatul (1). 
Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul până la 31 iulie 
2023 cu privire la procesul de 
predare/preluare.

Or. en

Justificare

Întrucât predarea este un moment esențial în gestionarea sistemului e-CODEX, Comisia ar 
trebui să informeze colegiuitorii cu privire la acest proces, în plus față de obligațiile sale 
generale de raportare prevăzute ulterior în regulament.

Amendamentul 175
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. eu-LISA preia responsabilitatea 
pentru sistemul e-CODEX la data la care 
Comisia a declarat finalizarea cu succes a 
procesului de predare/preluare menționat la 
alineatul (2), însă nu mai devreme de 1 
iulie 2023.

4. eu-LISA preia responsabilitatea 
pentru sistemul e-CODEX la data la care 
Comisia a declarat finalizarea cu succes a 
procesului de predare/preluare menționat la 
alineatul (2), însă nu mai devreme de 1 
iulie 2023 și nu mai târziu de 31 
decembrie 2023.

Or. en
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Amendamentul 176
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. eu-LISA preia responsabilitatea 
pentru sistemul e-CODEX la data la care 
Comisia a declarat finalizarea cu succes a 
procesului de predare/preluare menționat la 
alineatul (2), însă nu mai devreme de 1 
iulie 2023.

4. eu-LISA preia responsabilitatea 
pentru sistemul e-CODEX la data la care 
Comisia a declarat finalizarea cu succes a 
procesului de predare/preluare menționat la 
alineatul (2), însă nu mai devreme de 1 
iulie 2022.

Or. fr

Amendamentul 177
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. eu-LISA preia responsabilitatea 
pentru sistemul e-CODEX la data la care 
Comisia a declarat finalizarea cu succes a 
procesului de predare/preluare menționat la 
alineatul (2), însă nu mai devreme de 1 
iulie 2023.

4. eu-LISA preia responsabilitatea 
pentru sistemul e-CODEX la data la care 
Comisia a declarat finalizarea cu succes a 
procesului de predare/preluare menționat la 
alineatul (2), însă nu mai devreme de 1 
iulie 2022.

Or. en

Amendamentul 178
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitatea în cauză notifică, fără întârziere, 
orice problemă de securitate fie eu-LISA și 
statului membru care ține la zi lista 

Entitatea în cauză notifică, fără întârziere, 
orice problemă de securitate fie eu-LISA și 
statului membru care ține la zi lista 
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punctelor de acces e-CODEX autorizate, în 
cazul în care acest punct de acces este 
inclus pe listă, fie Comisiei, în cazul unui 
punct de acces operat de o instituție, un 
organism sau o agenție a Uniunii.

punctelor de acces e-CODEX autorizate, în 
cazul în care acest punct de acces este 
inclus pe listă, fie Comisiei, în cazul unui 
punct de acces operat de o instituție, un 
organism, o agenție sau o organizație a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 179
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Începând cu 1 ianuarie 2023, 
Grupul consultativ e-CODEX instituit în 
temeiul articolului 27 litera (dc) din 
Regulamentul (UE) 2018/1726 furnizează 
agenției eu-LISA expertiza necesară în 
ceea ce privește sistemul e-CODEX, în 
special în contextul pregătirii programului 
său anual de lucru și a raportului său anual 
de activitate. De asemenea, acesta 
monitorizează stadiul punerii în aplicare în 
statele membre. Grupul consultativ este 
informat cu privire la orice problemă de 
securitate.

1. Începând cu 1 ianuarie 2023, 
Grupul consultativ e-CODEX instituit în 
temeiul articolului 27 litera (dc) din 
Regulamentul (UE) 2018/1726 furnizează 
agenției eu-LISA expertiza necesară în 
ceea ce privește sistemul e-CODEX, în 
special în contextul pregătirii programului 
său anual de lucru și a raportului său anual 
de activitate. De asemenea, Comisia 
monitorizează stadiul punerii în aplicare în 
statele membre și în structurile relevante, 
utilizând e-CODEX. Grupul consultativ 
este informat cu privire la orice problemă 
de securitate.

Or. en

Amendamentul 180
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Începând cu 1 ianuarie 2023, 
Grupul consultativ e-CODEX instituit în 
temeiul articolului 27 litera (dc) din 

1. Începând cu 1 ianuarie 2022, 
Grupul consultativ e-CODEX instituit în 
temeiul articolului 27 litera (dc) din 
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Regulamentul (UE) 2018/1726 furnizează 
agenției eu-LISA expertiza necesară în 
ceea ce privește sistemul e-CODEX, în 
special în contextul pregătirii programului 
său anual de lucru și a raportului său anual 
de activitate. De asemenea, acesta 
monitorizează stadiul punerii în aplicare în 
statele membre. Grupul consultativ este 
informat cu privire la orice problemă de 
securitate.

Regulamentul (UE) 2018/1726 furnizează 
agenției eu-LISA expertiza necesară în 
ceea ce privește sistemul e-CODEX, în 
special în contextul pregătirii programului 
său anual de lucru și a raportului său anual 
de activitate. De asemenea, acesta 
monitorizează stadiul punerii în aplicare în 
statele membre. Grupul consultativ este 
informat cu privire la orice problemă de 
securitate.

Or. fr

Amendamentul 181
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Începând cu 1 ianuarie 2023, 
Grupul consultativ e-CODEX instituit în 
temeiul articolului 27 litera (dc) din 
Regulamentul (UE) 2018/1726 furnizează 
agenției eu-LISA expertiza necesară în 
ceea ce privește sistemul e-CODEX, în 
special în contextul pregătirii programului 
său anual de lucru și a raportului său anual 
de activitate. De asemenea, acesta 
monitorizează stadiul punerii în aplicare în 
statele membre. Grupul consultativ este 
informat cu privire la orice problemă de 
securitate.

1. Începând cu 1 ianuarie 2022, 
Grupul consultativ e-CODEX instituit în 
temeiul articolului 27 litera (dc) din 
Regulamentul (UE) 2018/1726 furnizează 
agenției eu-LISA expertiza necesară în 
ceea ce privește sistemul e-CODEX, în 
special în contextul pregătirii programului 
său anual de lucru și a raportului său anual 
de activitate. De asemenea, acesta 
monitorizează stadiul punerii în aplicare în 
statele membre. Grupul consultativ este 
informat cu privire la orice problemă de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 182
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În timpul procesului de 
predare/preluare, Grupul consultativ e-
CODEX se reunește în mod regulat, cel 
puțin o dată la două luni, până la 
finalizarea cu succes a procesului de 
preluare.

2. În timpul procesului de 
predare/preluare, Grupul consultativ e-
CODEX este condus de eu-LISA și se 
reunește în mod regulat, cel puțin o dată la 
două luni, până la finalizarea cu succes a 
procesului de preluare.

Or. en

Amendamentul 183
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Grupul consultativ e-CODEX 
implică în activitatea sa organizațiile 
profesionale și alte părți interesate, care 
participau la gestionarea sistemului e-
CODEX în momentul predării acestuia.

4. Grupul consultativ e-CODEX 
implică în activitatea sa practicienii din 
domeniul dreptului, alți experți și alte 
părți interesate care participau la 
gestionarea sistemului e-CODEX în 
momentul predării acestuia și care pot 
oferi în continuare asistență tehnică 
pentru funcționarea sistemului e-
CODEX, în special prin furnizarea de 
sprijin în materie de cercetare științifică.

Or. en

Amendamentul 184
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Grupul consultativ e-CODEX 
implică în activitatea sa organizațiile 
profesionale și alte părți interesate, care 
participau la gestionarea sistemului e-

4. Grupul consultativ e-CODEX 
implică în activitatea sa organizațiile 
profesionale care reprezintă persoanele 
implicate în administrarea justiției la 
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CODEX în momentul predării acestuia. nivelul statelor membre, precum și alte 
părți interesate care participau la 
gestionarea sistemului e-CODEX în 
momentul predării acestuia.

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze că organizațiile profesionale la care se face referire sunt cele 
care reprezintă practicienii din domeniul judiciar și autoritățile judiciare de la nivelul 
statelor membre.

Amendamentul 185
Emmanuel Maurel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 1 ianuarie 2023, Consiliul 
de administrație al eu-LISA instituie un 
Consiliu pentru gestionarea programului e-
CODEX compus din zece membri.

1. Până la 1 ianuarie 2022, Consiliul 
de administrație al eu-LISA instituie un 
Consiliu pentru gestionarea programului e-
CODEX compus din zece membri.

Or. fr

Amendamentul 186
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 1 ianuarie 2023, Consiliul 
de administrație al eu-LISA instituie un 
Consiliu pentru gestionarea programului e-
CODEX compus din zece membri.

1. Până la 1 ianuarie 2022, Consiliul 
de administrație al eu-LISA instituie un 
Consiliu pentru gestionarea programului e-
CODEX compus din zece membri.

Or. en
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Amendamentul 187
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 1 ianuarie 2023, Consiliul 
de administrație al eu-LISA instituie un 
Consiliu pentru gestionarea programului e-
CODEX compus din zece membri.

1. Până la 1 ianuarie 2023, Consiliul 
de administrație al eu-LISA instituie un 
Consiliu pentru gestionarea programului e-
CODEX.

Or. en

Amendamentul 188
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul pentru gestionarea 
programului este alcătuit din opt membri 
numiți de Consiliul de administrație, 
președintele grupului consultativ menționat 
la articolul 11 și un membru numit de 
Comisie. Consiliul de administrație se 
asigură că membrii pe care îi numește în 
cadrul Consiliului pentru gestionarea 
programului dispun de experiența și 
expertiza necesare în ceea ce privește 
sistemul e-CODEX.

2. Consiliul pentru gestionarea 
programului este alcătuit din opt membri 
numiți de Consiliul de administrație, 
președintele grupului consultativ menționat 
la articolul 11 și un membru numit de 
Comisie. Consiliul de administrație se 
asigură că membrii pe care îi numește în 
cadrul Consiliului pentru gestionarea 
programului dispun de experiența și 
expertiza necesare în ceea ce privește 
sistemul e-CODEX. Membrii Consiliului 
de administrație al programului pot fi 
numiți dintre experții care fac parte din 
grupul consultativ.

Or. en

Amendamentul 189
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
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Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul pentru gestionarea 
programului este alcătuit din opt membri 
numiți de Consiliul de administrație, 
președintele grupului consultativ 
menționat la articolul 11 și un membru 
numit de Comisie. Consiliul de 
administrație se asigură că membrii pe care 
îi numește în cadrul Consiliului pentru 
gestionarea programului dispun de 
experiența și expertiza necesare în ceea ce 
privește sistemul e-CODEX.

2. Consiliul pentru gestionarea 
programului este alcătuit din 11 membri: 
președintele grupului consultativ 
menționat la articolul 11, opt membri 
numiți de Consiliul de administrație, un 
membru numit de Comisie și un membru 
numit de Parlament. Consiliul de 
administrație se asigură că membrii pe care 
îi numește în cadrul Consiliului pentru 
gestionarea programului dispun de 
experiența și expertiza necesare în ceea ce 
privește sistemul e-CODEX și că cel puțin 
jumătate sunt femei.

Or. en

Amendamentul 190
Clare Daly

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul pentru gestionarea 
programului este alcătuit din opt membri 
numiți de Consiliul de administrație, 
președintele grupului consultativ menționat 
la articolul 11 și un membru numit de 
Comisie. Consiliul de administrație se 
asigură că membrii pe care îi numește în 
cadrul Consiliului pentru gestionarea 
programului dispun de experiența și 
expertiza necesare în ceea ce privește 
sistemul e-CODEX.

2. Consiliul pentru gestionarea 
programului este alcătuit din opt membri 
numiți de Consiliul de administrație, 
președintele grupului consultativ menționat 
la articolul 11 și un membru numit de 
Comisie. Consiliul de administrație se 
asigură că membrii pe care îi numește în 
cadrul Consiliului pentru gestionarea 
programului dispun de experiența și 
expertiza necesare în ceea ce privește 
sistemul e-CODEX, precum și de o vastă 
experiență în domeniul justiției.

Or. en

Amendamentul 191
Isabel Santos, Franco Roberti
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în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) admiterea de experți în cadrul 
reuniunilor, inclusiv de organizații 
profesionale și alte părți interesate, care 
participau la gestionarea sistemului e-
CODEX în momentul predării acestuia;

(d) admiterea de experți în cadrul 
reuniunilor, inclusiv de organizații 
profesionale care reprezintă persoanele 
implicate în administrarea justiției la 
nivelul statelor membre, precum și alte 
părți interesate care participau la 
gestionarea sistemului e-CODEX în 
momentul predării acestuia;

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze că organizațiile profesionale la care se face referire sunt cele 
care reprezintă practicienii din domeniul judiciar și autoritățile judiciare de la nivelul 
statelor membre.

Amendamentul 192
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) admiterea de experți în cadrul 
reuniunilor, inclusiv de organizații 
profesionale și alte părți interesate, care 
participau la gestionarea sistemului e-
CODEX în momentul predării acestuia;

(d) admiterea de experți în cadrul 
reuniunilor, inclusiv de organizații 
profesionale și alte părți interesate, inclusiv 
din mediul academic, care participau la 
gestionarea sistemului e-CODEX în 
momentul predării acestuia;

Or. en

Amendamentul 193
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D
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Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Atunci când își exercită responsabilitățile 
în temeiul prezentului regulament, toate 
entitățile respectă principiul separării 
puterilor și se asigură că deciziile și 
acțiunile lor respectă principiul 
autonomiei și independenței sistemului 
judiciar.

Or. en

Amendamentul 194
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA îndeplinește atribuții legate de 
furnizarea de activități de formare privind 
utilizarea tehnică a sistemului e-CODEX, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1726, inclusiv furnizarea de materiale 
de formare online.

eu-LISA îndeplinește atribuții legate de 
furnizarea de activități de formare privind 
utilizarea tehnică a sistemului e-CODEX 
către toate părțile interesate relevante, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1726, inclusiv furnizarea de materiale 
de formare online.

Or. en

Amendamentul 195
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul și tipul de incidente 
întâlnite de entitățile care operează 
punctele de acces e-CODEX autorizate pe 

(d) numărul și tipul de incidente 
întâlnite de entitățile care operează 
punctele de acces e-CODEX autorizate și 
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teritoriul statului membru și care au un 
impact asupra securității sistemului e-
CODEX.

care au un impact asupra securității 
sistemului e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 196
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lista punctelor de acces e-CODEX 
autorizate care sunt operate de instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii, precum și 
procedurile civile și penale transfrontaliere 
și formularele pe care fiecare punct de 
acces e-CODEX este autorizat să le aplice, 
astfel cum se menționează la articolul 5 
alineatul (4);

(a) lista punctelor de acces e-CODEX 
autorizate, precum și procedurile civile și 
penale transfrontaliere și formularele pe 
care fiecare punct de acces e-CODEX este 
autorizat să le aplice, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (4);

Or. en

Amendamentul 197
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul de mesaje trimise și 
primite de fiecare punct de acces e-
CODEX autorizat care este operat de 
instituțiile, organele și agențiile Uniunii, 
grupate în funcție de punctul de acces e-
CODEX autorizat corespunzător și de 
procedura civilă și penală transfrontalieră;

(c) numărul de mesaje trimise și 
primite de fiecare punct de acces e-
CODEX autorizat, grupate în funcție de 
punctul de acces e-CODEX autorizat 
corespunzător și de procedura civilă și 
penală transfrontalieră;

Or. en
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Amendamentul 198
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul și tipul de incidente 
întâlnite de entitățile care operează 
punctele de acces e-CODEX autorizate ce 
sunt operate de instituțiile, organele și 
agențiile Uniunii și care au un impact 
asupra securității sistemului e-CODEX.

(d) numărul și tipul de incidente 
întâlnite de entitățile care operează 
punctele de acces e-CODEX autorizate și 
care au un impact asupra securității 
sistemului e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 199
Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru prima dată la trei ani după ce 
eu-LISA preia responsabilitatea asupra 
sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare 
patru ani, Comisia realizează o evaluare 
globală a sistemului e-CODEX. Această 
evaluare globală include o evaluare a 
aplicării prezentului regulament și o 
examinare a rezultatelor obținute în raport 
cu obiectivele și poate propune posibile 
acțiuni viitoare. La momentul primei 
evaluări, Comisia reexaminează, de 
asemenea, rolul Consiliului pentru 
gestionarea programului și menținerea 
acestuia. Comisia transmite raportul de 
evaluare Parlamentului European și 
Consiliului.

3. Pentru prima dată la trei ani după ce 
eu-LISA preia responsabilitatea asupra 
sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare 
trei ani, Comisia realizează o evaluare 
globală a sistemului e-CODEX. Această 
evaluare globală include o evaluare a 
aplicării prezentului regulament și o 
examinare a rezultatelor obținute în raport 
cu obiectivele și poate propune posibile 
acțiuni viitoare. Aceasta include, de 
asemenea, o evaluare a efectului utilizării 
e-CODEX asupra egalității armelor în 
contextul procedurilor penale 
transfrontaliere. În această privință, 
Comisia evaluează accesul de care 
beneficiază și utilizarea e-CODEX de 
către reprezentanții persoanelor 
suspectate și acuzate în cadrul 
procedurilor penale. La momentul primei 
evaluări, Comisia reexaminează, de 
asemenea, rolul Consiliului pentru 
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gestionarea programului și menținerea 
acestuia. Comisia transmite raportul de 
evaluare Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Justificare

În evaluarea sa privind sistemul, Comisia trebuie să privească dincolo de succesul tehnic al 
gestionării sistemului e-CODEX și să evalueze, de asemenea, orice efecte corespunzătoare, 
pozitive sau negative, asupra procedurilor judiciare, inclusiv în ceea ce privește egalitatea 
armelor în cadrul procedurilor penale.

Amendamentul 200
Franco Roberti, Isabel Santos
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru prima dată la trei ani după ce 
eu-LISA preia responsabilitatea asupra 
sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare 
patru ani, Comisia realizează o evaluare 
globală a sistemului e-CODEX. Această 
evaluare globală include o evaluare a 
aplicării prezentului regulament și o 
examinare a rezultatelor obținute în raport 
cu obiectivele și poate propune posibile 
acțiuni viitoare. La momentul primei 
evaluări, Comisia reexaminează, de 
asemenea, rolul Consiliului pentru 
gestionarea programului și menținerea 
acestuia. Comisia transmite raportul de 
evaluare Parlamentului European și 
Consiliului.

3. Pentru prima dată la trei ani după ce 
eu-LISA preia responsabilitatea asupra 
sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare 
patru ani, Comisia realizează o evaluare 
globală a sistemului e-CODEX. Această 
evaluare globală include o evaluare a 
aplicării prezentului regulament și o 
examinare a rezultatelor obținute în raport 
cu obiectivele și poate propune posibile 
acțiuni viitoare. La momentul primei 
evaluări, Comisia reexaminează, de 
asemenea, rolul Consiliului pentru 
gestionarea programului 
și menținerea acestuia, pe bază de motive 
obiective, și propune, ca prim pas, 
îmbunătățirile necesare. Comisia 
transmite raportul de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 201
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Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru prima dată la trei ani după 
ce eu-LISA preia responsabilitatea asupra 
sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare 
patru ani, Comisia realizează o evaluare 
globală a sistemului e-CODEX. Această 
evaluare globală include o evaluare a 
aplicării prezentului regulament și o 
examinare a rezultatelor obținute în raport 
cu obiectivele și poate propune posibile 
acțiuni viitoare. La momentul primei 
evaluări, Comisia reexaminează, de 
asemenea, rolul Consiliului pentru 
gestionarea programului și menținerea 
acestuia. Comisia transmite raportul de 
evaluare Parlamentului European și 
Consiliului.

3. Pentru prima dată la doi ani după ce 
eu-LISA preia responsabilitatea asupra 
sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare 
trei ani, Comisia realizează o evaluare 
globală a sistemului e-CODEX. Această 
evaluare globală include o evaluare a 
aplicării prezentului regulament și o 
examinare a rezultatelor obținute în raport 
cu obiectivele și poate propune posibile 
acțiuni viitoare. La momentul primei 
evaluări, Comisia reexaminează, de 
asemenea, rolul Consiliului pentru 
gestionarea programului și menținerea 
acestuia. Comisia transmite raportul de 
evaluare Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 202
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
1. Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate, în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 2 se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
... [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea de competențe prevăzută la 
articolul 2 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
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sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în respectiva 
decizie. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Ea nu afectează validitatea 
actelor delegate deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia consultă experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 203
Isabel Santos, Franco Roberti
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Exercitarea delegării
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1. Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate, în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 2 se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
... [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea de competențe prevăzută la 
articolul 2 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Ea nu afectează validitatea 
actelor delegate deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia consultă experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”

Or. en
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Justificare

Amendament care reflectă introducerea unui act delegat la articolul 2.


