
PR\1234043RO.docx PE693.861v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri juridice
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2021/2036(INI)

14.6.2021

PROIECT DE RAPORT
referitor la consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei 
în UE: recurgerea nejustificată la acțiuni de drept civil și penal pentru a reduce 
la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă
(2021/2036(INI))

Comisia pentru afaceri juridice
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportori: Tiemo Wölken, Roberta Metsola

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 58 din 
Regulamentul de procedură)

Raportori pentru aviz (*):
Loucas Fourlas, Comisia pentru cultură și educație

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură



PE693.861v01-00 2/13 PR\1234043RO.docx

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN...................................3

ANEXĂ.....................................................................................................................................12



PR\1234043RO.docx 3/13 PE693.861v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE: 
recurgerea nejustificată la acțiuni de drept civil și penal pentru a reduce la tăcere 
jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă
(2021/2036(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 2, 
articolul 3, articolul 4 alineatul (3), și articolele 5, 6, 7 și 19,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 70, articolul 81, articolul 82, articolul 114 și articolul 352,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană și Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, anexate la TUE și la TFUE,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale 
(Roma II)1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și 
executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Bruxelles I)2,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2021/692 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi 
și valori” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2021/693 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului Justiție și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1382/20134,

– având în vedere rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la Carta UE: norme standard 
pentru libertatea mass-mediei în UE5,

– având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate 
Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept 

1 JO L 199, 31.7.2007, p. 40.
2 JO L 351, 20.12.2012, p. 1.
3 JO L 156, 5.5.2021, p. 1.
4 JO L 156, 5.5.2021, p. 21.
5 JO C 55, 12.2.2016, p. 33.
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și drepturile fundamentale6,

– având în vedere rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la necesitatea instituirii unui 
instrument pentru valori europene, destinat sprijinirii organizațiilor societății civile care 
promovează valorile fundamentale ale Uniunii Europene la nivel local și național7,

– având în vedere rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la protecția jurnaliștilor de 
investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová8,

– având în vedere rezoluția sa din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-
mediei în Uniunea Europeană9,

– având în vedere rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui 
mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și 
a drepturilor fundamentale10,

– având în vedere rezoluția sa din 28 martie 2019 referitoare la situația statului de drept și 
lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia11,

– având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la statul de drept în 
Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana 
Galizia12,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Raportul anual pe 2018 
privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această 
privință13,

– având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2020 referitoare la instituirea unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale14,

– având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2020 referitoare la consolidarea libertății 
mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, 
dezinformarea și rolul platformelor15,

– având în vedere rezoluția sa din 26 noiembrie 2020 referitoare la Situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe 2018-201916,

– având în vedere rezoluția sa din 17 decembrie 2020 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027, acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și 

6 JO C 215, 19.6.2018, p. 162.
7 JO C 390, 18.11.2019, p. 117.
8 JO C 390, 18.11.2019, p. 111.
9 JO C 41, 6.2.2020, p. 64.
10 JO C 363, 28.10.2020, p. 45.
11 Texte adoptate, P8_TA(2019)0328.
12 Texte adoptate, P9_TA(2019)0103.
13 Texte adoptate, P9_TA(2020)0007.
14 Texte adoptate, P9_TA(2020)0251.
15 Texte adoptate, P9_TA(2020)0320.
16 Texte adoptate, P9_TA(2020)0328.
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Regulamentul privind statul de drept17,

– având în vedere rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la aplicarea Regulamentului 
(UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept18,

– având în vedere rezoluția sa din 29 aprilie 2021 referitoare la asasinarea jurnalistei 
Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta19,

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene,

– având în vedere programul de lucru al Comisiei pentru 2021 (COM(2020)0690),

– având în vedere Planul de acțiune pentru democrația europeană (COM(2020)0790),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 referitoare la Raportul 
din 2020 privind statul de drept – Situația statului de drept în Uniunea Europeană 
(COM(2020)0580),

– având în vedere acțiunilor ulterioare ale Comisiei în urma rezoluției Parlamentului 
European din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea 
Europeană,

– având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
intitulat „Provocările cu care se confruntă organizațiile societății civile care activează în 
domeniul drepturilor omului în UE”, publicat la 17 ianuarie 2018, buletinele privind 
implicațiile pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor fundamentale în UE, publicate 
în 2020, precum și celelalte rapoarte, date și instrumente ale agenției, în special 
Sistemul de informații privind drepturile fundamentale al Uniunii Europene (EFRIS),

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere alte instrumente ale ONU privind protecția drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și recomandările și rapoartele evaluării periodice universale a 
ONU, precum și jurisprudența organismelor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor 
omului și procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului,

– având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului din 8 martie 
1999,

– având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, Carta socială europeană, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 
Omului și a Comitetului european pentru drepturile sociale și convențiile, 
recomandările, rezoluțiile, avizele și rapoartele Adunării Parlamentare, ale Comitetului 
de miniștri, ale Comisarului pentru drepturile omului, ale Comisiei Europene împotriva 
Rasismului și Intoleranței, ale Comitetului director pentru combaterea discriminării, 
diversitate și includere, ale Comisiei de la Veneția și ale altor organisme ale Consiliului 

17 Texte adoptate, P9_TA(2020)0360.
18 Texte adoptate, P9_TA(2021)0103.
19 Texte adoptate, P9_TA(2021)0148.
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Europei,

– având în vedere declarația Consiliului Europei din 4 iulie 2012 privind caracterul 
disuasiv al normelor internaționale referitoare la alegerea unei instanțe mai favorabile în 
cauzele de defăimare („turismul de calomnie”), pentru a asigura libertatea de exprimare,

– având în vedere recomandarea [CM/Rec(2018)11] din 28 noiembrie 2018 a Consiliului 
Europei privind necesitatea de a proteja și a promova cu mai multă strășnicie spațiul 
societății civile în Europa,

– având în vedere recomandarea [CM/Rec(2018)1] din 7 martie 2018 a Consiliului 
Europei către statele membre privind pluralismul mass-mediei și transparența 
proprietății asupra mass-mediei,

– având în vedere raportul anual pe 2021 al organizațiilor partenere la Platforma 
Consiliului Europei pentru promovarea protecției ziaristicii și siguranței ziariștilor,

– având în vedere recomandările și rapoartele Biroului pentru Instituții Democratice și 
Drepturile Omului, ale reprezentantului pentru libertatea mass-mediei și ale altor 
organisme ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE),

– având în vedere solicitarea unei directive anti-SLAPP de către o coaliție de organizații 
neguvernamentale20,

– având în vedere studiul comandat de Departamentul tematic al Parlamentului European 
intitulat „The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGO and Civil Society” 
(Utilizarea SLAPP pentru a reduce la tăcere ziariștii, ONG-urile și societatea civilă) din 
iunie 2021,

– având în vedere nota sa de informare din 23 aprilie 2020 intitulată „Valoarea adăugată 
europeană a unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale - evaluare preliminară”,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, desfășurate în conformitate cu articolul 
58 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne (A9-0000/2021),

A. întrucât jurnalismul independent și accesul la surse de informare pluraliste reprezintă 
piloni-cheie ai democrației; întrucât societatea civilă este esențială pentru prosperitatea 
oricărei democrații;

B. întrucât acțiunile strategice în justiție împotriva participării publice (SLAPP) sunt 

20 https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive 

https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive
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procese sau alte acțiuni în justiție (de exemplu, ordine judecătorești, înghețarea 
activelor) bazate pe dreptul civil și penal, precum și amenințările cu astfel de acțiuni, cu 
scopul de a împiedica relatarea încălcărilor dreptului Uniunii și ale dreptului național, a 
corupției sau a altor practici frauduloase sau de a bloca participarea publicului;

C. întrucât SLAPP au devenit o practică din ce în ce mai răspândită utilizată împotriva 
ziariștilor, a cadrelor universitare, a societății civile și a ONG-urilor, după cum o 
demonstrează multe cazuri din întreaga Uniune, cum ar fi cazul intimidant al jurnalistei 
de investigație Daphne Caruana Galizia, care se confrunta, potrivit relatărilor, cu 47 de 
procese civile și penale în defăimare (ceea ce a dus la înghețarea activelor sale) în ziua 
asasinării sale, 16 octombrie 2017, condamnată cu fermitate, iar moștenitorii săi 
continuă să se confrunte cu acestea; întrucât alte cazuri ilustrative și alarmante includ 
Realtid Media, care a fost amenințată în mod repetat cu un proces într-o altă jurisdicție 
decât cea în care a avut loc relatarea în cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care 
continuă să fie acționată în justiție în mod regulat de o serie de entități și funcționari 
publici;

D. întrucât SLAPP din Uniune au adesea un caracter transfrontalier, ceea ce duce la 
întârzieri în informare, astfel cum s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate de cazuri 
de protecție a mediului, fraudă financiară și/sau corupție, în care acestea constituie o 
încercare clară de a întârzia publicarea informațiilor prin stoparea sau discreditarea 
activității ziariștilor individuali și a entităților editoriale, privând astfel cetățenii de 
dreptul lor la informare;

Efectele asupra drepturilor fundamentale și a statului de drept 

1. evidențiază faptul că SLAPP constituie un atac direct la adresa exercitării drepturilor și 
libertăților fundamentale; subliniază că drepturile fundamentale și democrația sunt 
legate de respectarea statului de drept și că subminarea libertății mass-mediei și a 
participării publice democratice amenință valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TUE; salută faptul că raportul privind statul de drept include procesele 
SLAPP în evaluarea sa privind libertatea și pluralismul mass-mediei în întreaga Uniune 
și atrage atenția asupra celor mai bune practici în contracararea acestora; solicită ca 
raportul anual să includă o evaluare aprofundată a cadrului juridic al mass-mediei și, în 
special, al ziaristicii de investigație;

Efectele asupra pieței interne 

2. subliniază că participarea publicului are, de asemenea, un rol important de jucat în buna 
funcționare a pieței interne, deoarece adesea prin participarea publicului îi devin 
cunoscute acestuia încălcările dreptului Uniunii, actele de corupție și alte practici care 
amenință funcționarea adecvată a pieței interne;

Efectele asupra sistemelor de justiție 

3. subliniază că SLAPP constituie o utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a cadrelor 
juridice ale statelor membre, în special pentru abordarea cu succes a provocărilor 
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comune actuale prezentate în tabloul de bord privind justiția, cum ar fi administrarea 
volumului de cauze și întârzierile în soluționarea cauzelor; reamintește că un sistem de 
justiție care funcționează corespunzător emite hotărâri fără întârzieri nejustificate și 
gestionează resursele judiciare astfel încât să maximizeze eficiența și că acest lucru este 
posibil numai dacă judecătorii și organismele judiciare nu sunt împovărați cu 
soluționarea cererilor care sunt ulterior respinse ca fiind abuzive și lipsite de valoare 
juridică;

4. subliniază că independența justiției este parte integrantă a procesului decizional judiciar 
și o cerință care decurge din principiul protecției jurisdicționale efective prevăzut la 
articolul 19 din TUE;

Discursurile de incitare la ură 

5. subliniază că, în ultimii ani, discursurile online de incitare la ură au devenit din ce în ce 
mai răspândite împotriva ziariștilor, a ONG-urilor, a cadrelor universitare și a societății 
civile, inclusiv împotriva celor care apără drepturile persoanelor LGBTQI, amenințând 
astfel libertatea mass-mediei, libertatea de exprimare și siguranța publică, având în 
vedere că discursul online de incitare la ură poate incita la violență în lumea reală;

Situația actuală din Uniunea Europeană

6. subliniază că SLAPP sunt adesea lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe afirmații 
exagerate și că nu sunt inițiate în scopul obținerii unui rezultat judiciar favorabil, ci doar 
pentru a intimida, a hărțui, a epuiza, a exercita presiuni psihologice sau a consuma 
resursele financiare ale ziariștilor, ale cadrelor universitare, ale societății civile și ale 
ONG-urilor, cu obiectivul final de a-i șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși 
procedura judiciară; subliniază că acest efect de descurajare poate duce la autocenzură, 
la suprimarea participării la viața democratică și, de asemenea, descurajează alte 
persoane să întreprindă acțiuni similare, să intre în aceste profesii sau să desfășoare 
activități conexe pertinente;

7. subliniază că justițiabilii care recurg la SLAPP utilizează și abuzează de legile penale 
privind defăimarea, de procesele civile pentru calomnie, de protejarea reputației sau de 
drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile de autor, dar și de faptul că o 
serie de alte instrumente sunt utilizate pentru a reduce la tăcere participarea publicului, 
cum ar fi sancțiunile la locul de muncă (concedierea), acuzațiile penale de fraudă 
fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul de norme privind protecția datelor;

8. subliniază că un dezechilibru de putere între reclamant și pârât în ceea ce privește 
resursele financiare este o trăsătură comună a SLAPP;

9. subliniază, în ceea ce privește această problemă, că niciun stat membru nu dispune de 
standarde minime armonizate pentru a proteja ziariștii, mediul universitar, societatea 
civilă și ONG-urile și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale în statele 
membre;
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SLAPP la nivel mondial

10. regretă faptul că niciun stat membru nu a adoptat până în prezent o legislație specifică 
pentru a oferi protecție împotriva SLAPP; constată, cu toate acestea, că legislația anti-
SLAPP este deosebit de bine constituită în statele federale ale Statelor Unite, în 
Australia și în Canada; încurajează Comisia să analizeze cele mai bune practici anti-
SLAPP aplicate în prezent în afara UE, care ar putea constitui o sursă valoroasă de 
inspirație pentru măsurile legislative și nelegislative ale Uniunii în această privință; 
subliniază importanța angajamentului față de cea mai ambițioasă legislație și cele mai 
bune practici în vigoare în prezent, care ar descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

Nevoia de acțiuni legislative 

11. este de acord cu numeroasele cadre universitare, cu practicienii din domeniul dreptului 
și cu victimele care subliniază necesitatea unei acțiuni legislative împotriva problemei 
din ce în ce mai mari pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin urmare, de urgență ca 
Regulamentele Bruxelles I și Roma II să fie modificate pentru a împiedica „turismul de 
calomnie” sau „căutarea instanței celei mai favorabile”; solicită de urgență introducerea 
unei norme uniforme de alegere a legii în ceea ce privește defăimarea, precum și 
propuneri legislative obligatorii la nivelul Uniunii privind garanții armonizate și efective 
pentru victimele SLAPP în întreaga Uniune, inclusiv prin intermediul unei directive;  
susține că, fără o astfel de acțiune legislativă, SLAPP vor continua să amenințe statul de 
drept și drepturile fundamentale la libertatea de exprimare, de asociere și de informare 
în Uniune; este preocupat de faptul că, dacă măsurile vizează doar acțiunile referitoare 
la informații, se poate face uz în continuare de acțiuni bazate pe alte materii civile sau 
proceduri penale;

Temeiul juridic

12. afirmă că măsurile legislative la nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe articolul 81 
din TFUE (pentru acțiunile civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din TFUE (pentru 
amenințările de procese în cauzele transfrontaliere) și, separat, pe articolul 114 din 
TFUE, pentru a proteja participarea publicului în vederea asigurării bunei funcționări a 
pieței interne prin demascarea corupției și a altor denaturări; afirmă că aceasta din urmă 
măsură ar putea aborda, de asemenea, încercările de a împiedica anchetarea și 
informarea despre încălcările dreptului Uniunii utilizând același temei juridic ca 
Directiva (UE) 2019/1937 („Directiva privind avertizorii”);

Normele generale de protecție

13. consideră că este esențial să se adopte o măsură legislativă care să protejeze rolul 
ziariștilor, al cadrelor universitare, al societății civile și al ONG-urilor în prevenirea 
încălcărilor dreptului Uniunii și în asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței 
interne; îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă care să stabilească 
garanții pentru persoanele care investighează și informează cu privire la aceste chestiuni 
de interes public;
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Justiția civilă 

14. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere de măsură care să dezvolte cooperarea 
judiciară în materie civilă, astfel încât să abordeze cauzele SLAPP transfrontaliere, 
prevăzând norme privind respingerea proceselor abuzive și a altor acțiuni în instanță 
care au scopul de a împiedica participarea publicului, care ar trebui să includă sancțiuni, 
luarea în considerare a motivelor abuzive, chiar dacă procesul sau acțiunea nu este 
respinsă, costuri și daune; invită, de asemenea, Comisia să abordeze chestiunile care 
conduc la căutarea instanței celei mai favorabile și la turismul de calomnie în cadrul 
unei viitoare reexaminări a Regulamentelor Bruxelles I și Roma II;

Justiția penală

15. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere de măsuri care să asigure că defăimarea și 
calomnia, care constituie infracțiuni penale în majoritatea statelor membre, nu pot fi 
utilizate pentru SLAPP, inclusiv prin urmărirea penală privată; subliniază solicitările 
Consiliului Europei și ale OSCE privind dezincriminarea defăimării;  invită Comisia să 
abordeze într-o propunere legislativă problema gravității amenințărilor reprezentate de 
SLAPP; ia act de faptul că pârâții se confruntă adesea cu acuzații penale și, în același 
timp, sunt acționați în justiție pentru răspunderea civilă care ar decurge din același 
comportament;

Interesul legitim al reclamanților 

16. declară că protecția drepturilor legitime care decurg din dreptul Uniunii trebuie să fie 
asigurată de instanțele statelor membre și nu poate fi pusă în pericol, inclusiv drepturile 
care sunt invocate în mod obișnuit în procese abuzive; susține, în același timp și fără a 
aduce atingere acestei protecții, că este necesar să se împiedice orice utilizare abuzivă a 
acestor drepturi într-un mod vădit contrar intenției legiuitorilor atunci când le conferă 
persoanelor fizice sau juridice; consideră că împiedicarea unor astfel de abuzuri este, de 
asemenea, necesară pentru aplicarea corectă și uniformă a dreptului Uniunii, protejând 
astfel eficacitatea acestuia; 

Posibile măsuri fără caracter obligatoriu 

17. subliniază necesitatea urgentă a unui fond solid pentru sprijinirea victimelor SLAPP;  
subliniază că este important ca victimele și potențialele victime ale SLAPP să dispună 
de informații simple și accesibile cu privire la acest tip de cauze, asistență juridică și 
sprijin;

18. consideră că sprijinirea organismelor independente care pot audia plângeri și oferi 
asistență potențialelor victime ale SLAPP, precum și formarea adecvată a judecătorilor 
și avocaților, pot contribui în mod substanțial la consolidarea cunoștințelor și a 
capacităților în ceea ce privește detectarea și gestionarea SLAPP și a amenințării pe care 
o reprezintă acestea; 

19. consideră că este necesar să se colecteze date privind cauzele SLAPP și să se crească 
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gradul de conștientizare cu privire la efectele negative ale acestora;

Complementaritatea cu alte instrumente și politici 

20. salută Strategia Uniunii de combatere a criminalității organizate pentru perioada 2021-
2025 și solicită intensificarea eforturilor în acest sens; constată că măsurile legislative și 
neobligatorii nu pot fi eficace în statele membre în care există preocupări cu privire la 
independența sistemului judiciar sau la combaterea corupției;

21. reamintește importanța Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 privind un regim 
general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, care se aplică tuturor 
creditelor de angajament și de plată începând cu 1 ianuarie 2021; 

22. subliniază că măsurile luate la nivelul Uniunii pentru combaterea SLAPP ar trebui să fie 
complementare și coerente cu alte instrumente disponibile, cum ar fi mecanismul de 
protecție a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, politicile de 
combatere a corupției și programele financiare actuale de sprijinire a societății civile și a 
sistemelor judiciare;

°

° °

23. invită Comisia să prezinte propuneri pe baza anexei la prezenta rezoluție;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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ANEXĂ

1. Un pachet de instrumente juridice neobligatorii și obligatorii 

Măsuri legislative - un pachet care abordează SLAPP ar trebui să includă propuneri: 

o pentru norme generale care asigură protecție împotriva SLAPP;
o care abordează îndeosebi aspecte legate de justiția civilă;
o care abordează îndeosebi aspecte legate de justiția penală.

Măsuri fără caracter legislativ - acest pachet ar trebui să includă, de asemenea: 

 formarea adecvată a judecătorilor și a practicienilor din domeniul dreptului în ceea ce 
privește SLAPP;

 evaluarea interacțiunii dintre diferite domenii de drept, cum ar fi legile naționale 
privind mass-media și legile constituționale în acest context;

 crearea unui fond specific al Uniunii pentru a oferi sprijin financiar victimelor SLAPP;
 sprijin pentru organisme independente (cum ar fi ombudsmanii) capabile să trateze 

plângerile persoanelor amenințate sau care se confruntă cu acțiuni în justiție SLAPP și 
să le ofere asistență;

 un registru al Uniunii cu hotărârile judecătorești pertinente, accesibil publicului;
 un „ghișeu unic”/un centru de sprijin pe care victimele SLAPP îl pot contacta și unde 

pot primi îndrumare și acces ușor la informații privind SLAPP, inclusiv în ceea ce 
privește „primul ajutor”, asistența juridică, sprijinul financiar și psihologic, inclusiv 
prin intermediul rețelelor de schimb reciproc;

2. Norme generale 

O propunere de măsură generală de protecție ar avea dublul scop de a proteja persoanele care 
anchetează sau informează despre:

(a) încălcări ale dreptului Uniunii; 

(b) practici care amenință funcționarea adecvată a pieței interne. 

Măsura legislativă ar trebui să prevadă, de asemenea, norme privind:

(a) confidențialitatea investigațiilor și a informărilor, inclusiv a surselor de informații;

(b) interzicerea represaliilor și aplicarea de sancțiuni eficace împotriva acțiunilor 
SLAPP;

(c) măsuri de sprijin care includ: 

(i) asistență efectivă, informații, sfaturi și sprijin practice asigurate de un 
„ghișeu unic” pentru „primul ajutor” acordat victimelor SLAPP;
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(ii) asistență juridică și financiară;

(d) măsuri efective de protecție împotriva represaliilor.

3. Procedura civilă 

O propunere de măsură de procedură civilă aplicabilă în cauzele transfrontaliere ar trebui să 
includă:

(a) obligația reclamantului în cauzele privind participarea publicului de a specifica și a 
prezenta mijloace de probă cu privire la motivul pentru care acțiunea nu este abuzivă; 
(b) obligația instanțelor de a respinge în mod sumar acțiunile abuzive;
(c) obligația instanțelor de a lua în considerare elementul abuziv în orice hotărâre 
definitivă;
(d) posibilitatea ca terții să intervină și să se subroge în drepturile și obligațiile 
pârâtului;
(e) obligația instanțelor de a lua în considerare interesul public atunci când evaluează 
costurile și acordă despăgubiri; 
(f) mijloace de protecție a victimelor împotriva SLAPP introduse în afara Uniunii;
(f) dreptul la plata integrală a cheltuielilor de judecată;
(g) dreptul la despăgubiri.

O propunere a Comisiei în urma reexaminării instrumentelor de drept internațional privat ar 
trebui să stabilească:

(a) reședința obișnuită a pârâtului ca for unic;
(b) că legea aplicabilă este legea locului în care a avut loc investigația sau relatarea. 

4. Procedura penală 

O propunere legislativă privind aspectele de drept penal ale SLAPP ar trebui:

(a) să precizeze că defăimarea și calomnia constituie infracțiuni penale în majoritatea 
statelor membre și nu pot fi utilizate pentru SLAPP, îndeosebi prin urmărirea penală 
privată;
(b) să precizeze că urmărirea penală nu poate fi utilizată pentru a reduce la tăcere 
ziariștii, cadrele universitare, societatea civilă și ONG-urile;
(c) să înlesnească recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor 
judiciare, precum și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală.

Aceste măsuri ar trebui să fie complementare activităților actuale ale Comisiei, legislației deja 
adoptate și inițiativelor viitoare. 


