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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
(COM(2020)0712 – C9-0389/2020 – 2020/0345(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0712),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 81 alineatul (2) și articolul 82 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0389/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 20211,

– având în vedere articolul 59 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 raportul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne (A9-0000/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Din perspectiva utilizatorului, 
accesul la sistemele de justiție este adesea 
afectat de o serie de aspecte, cum ar fi 
procedurile juridice formaliste și 
costisitoare, termenele procedurale lungi 
și costurile prohibitive ale utilizării 
sistemelor judiciare.

Or. en

Amendamentul 2

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) 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, 
sustenabil, 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 
încrederii reciproce între autoritățile 
judiciare ale statelor membre.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin îmbunătățirea accesului la 
justiție, digitalizarea procedurilor în 
materie civilă și penală va contribui, de 
asemenea, la consolidarea statului de 
drept în Uniune, asigurând totodată 
protecția drepturilor fundamentale, cum 
ar fi dreptul la o cale de atac eficientă și 
la un proces echitabil.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 5

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 

(5) Sistemul e-CODEX este alcătuit 
din două elemente de software: software-ul 
pentru gateway-ul Domibus pentru 
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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-
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.

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 ar 
trebui să ofere funcții precum verificarea 
semnăturilor sau ștampilelor electronice 
prin intermediul unei biblioteci de 
securitate și a confirmării de primire. În 
plus, entitatea care gestionează sistemul e-
CODEX ar trebui să dezvolte standarde 
procedurale digitale care să definească 
structura electronică a datelor schimbate 
în cadrul sistemului e-CODEX și care 
urmează să fie utilizate în procedurile 
civile și penale specifice.  Comisia ar 
trebui să se asigure că respectivele 
standarde procedurale digitale sunt 
prevăzute într-un act de punere în 
aplicare care stabilește norme detaliate 
privind utilizarea sistemului e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 6

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 

(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 
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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.

încadreze în mod clar componentele 
sistemului e-CODEX pentru 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 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întrucât este necesar să se asigure 
sustenabilitatea pe termen lung a sistemului 
eCODEX 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 
eCODEX 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 8

Propunere de regulament
Considerentul 9
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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.

Or. en

Amendamentul 9

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 contextul aspectelor transfrontaliere în 
materie civilă și penală. Ar trebui să fie 
posibilă utilizarea sistemului e-CODEX și 
a componentelor sistemului e-CODEX și 
în alte scopuri în afara domeniului de 
aplicare al 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 se aplică numai 
schimbului transfrontalier de date dintre 
sistemele conectate prin intermediul 
punctelor de acces e-CODEX autorizate, 
în conformitate cu standardele 
procedurale digitale corespunzătoare.
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Or. en

Amendamentul 10

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 
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 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 11

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 prelungirea 
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 20161a. În 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.
_______________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele respective ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului34. Actele de 
punere în aplicare adoptate în acest cadru 
ar trebui să stabilească specificațiile și 
standardele tehnice minime, inclusiv cele 
privind securitatea, care stau la baza 
componentelor sistemului e-CODEX; să 

(13) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele respective ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului34. Actele de 
punere în aplicare adoptate în acest cadru 
ar trebui să stabilească standardele 
procedurale digitale, specificațiile și 
standardele tehnice minime, inclusiv cele 
privind securitatea, care stau la baza 
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stabilească cerințele privind nivelul 
serviciilor pentru activitățile desfășurate de 
eu-LISA și alte specificații tehnice 
necesare pentru aceste activități și să 
stabilească modalitățile procesului de 
predare/preluare. Actele de punere în 
aplicare ar putea, de asemenea, să 
stabilească modalitățile tehnice care să 
permită utilizarea sistemului e-CODEX în 
cadrul procedurilor din domeniul 
cooperării judiciare.

componentelor sistemului e-CODEX; să 
stabilească cerințele privind nivelul 
serviciilor pentru activitățile desfășurate de 
eu-LISA și alte specificații tehnice 
necesare pentru aceste activități și să 
stabilească modalitățile procesului de 
predare/preluare. Actele de punere în 
aplicare ar trebui, de asemenea, să 
stabilească modalitățile tehnice care să 
permită utilizarea sistemului e-CODEX în 
cadrul procedurilor din domeniul 
cooperării judiciare.

__________________ __________________
34 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

34 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Agenției eu-LISA ar trebui să i se 
pună la dispoziție resurse suficiente 
pentru a se garanta că aceasta este în 
măsură să răspundă în mod adecvat la 
provocarea pe care o reprezintă 
îndeplinirea noilor sarcini.

Or. en

Amendamentul 14

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 pot fi autorități publice sau 
persoane juridice, cum ar fi organizații 
care îi reprezintă pe practicienii în 
domeniul dreptului și societăți private, care 
sunt autorizate în temeiul legislației 
naționale să exploateze punctele de acces. 
Instituțiile, organele, 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 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. 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 
entitățile care operează puncte de acces e-
CODEX autorizate dispun de 
echipamentele tehnice și de resursele 
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umane necesare pentru a garanta buna 
funcționare 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).

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să 
supravegheze punctele de acces e-CODEX 
autorizate de pe teritoriul lor, 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
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Amendamentul 16

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 
adoptate în domeniul cooperării judiciare 
transfrontaliere în materie civilă și penală 
care intră în sfera de competență a 
Uniunii. 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 17

Propunere de regulament
Considerentul 17



PR\1234105RO.docx 17/34 PE693.869v01-00

RO

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 
Regulamentul (UE) 2018/1725. 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.

Or. en

Amendamentul 18

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 și 
agențiile Uniunii. Comisia ar trebui să 
transmită periodic Parlamentului 
European și Consiliului informațiile 
privind evaluarea sistemului e-CODEX.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie un sistem 
informatic descentralizat de comunicare 
transfrontalieră în scopul facilitării 
schimbului electronic de documente, 
cereri, formulare juridice, dovezi sau alte 
informații într-un mod securizat și fiabil în 
cadrul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere (Comunicarea în domeniul 
e-justiției prin intermediul schimbului 
online de date – e-Justice Communication 
via Online Data EXchange – sistemul e-
CODEX).

Prezentul regulament instituie un sistem 
informatic descentralizat de comunicare 
transfrontalieră în scopul facilitării 
schimbului electronic de documente, 
cereri, formulare juridice, dovezi sau alte 
informații într-un mod rapid, securizat și 
fiabil în cadrul procedurilor civile și penale 
transfrontaliere (Comunicarea în domeniul 
e-justiției prin intermediul schimbului 
online de date – e-Justice Communication 
via Online Data EXchange – sistemul e-
CODEX).

Or. en

Amendamentul 20

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 transfrontaliere în 
materie 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
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Amendamentul 21

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 22

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 potrivit articolului 6 
alineatul (2) litera (f) din partea eu-LISA 
în legătură cu sistemul e-CODEX;

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 sau o agenție 
a Uniunii, o autoritate publică națională sau 
o persoană juridică autorizată în baza 
legislației naționale, care operează un 
punct de acces e-CODEX autorizat;

Or. en

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „standard procedural digital” 
înseamnă specificațiile tehnice privind 
modelele de procese operaționale și 
schemele de date bazate pe Vocabularul 
de bază al Uniunii privind e-justiția care 
definește structura electronică a datelor 
schimbate în contextul sistemului e-
CODEX;

Or. en

Amendamentul 25

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 
care definesc formatul electronic al 
documentelor utilizate în contextul 
procedurilor prevăzute în actele juridice 
menționate la articolul 2 și este dezvoltat 
de eu-LISA și stabilit de Comisie în acte 
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de punere în aplicare. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 17 alineatul (2). 

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 17a pentru a completa prezentul 
regulament prin extinderea procedurilor 
judiciare vizate de sistemul e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 27

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, 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
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Amendamentul 28

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), la 
articolul 4 alineatul (3) și la articolul 10, 
precum și de software-ul de asistență 
menționat în anexa II.

Or. en

Amendamentul 29

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 30

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 

(j) pregătirea și distribuția către 
punctele de acces e-CODEX autorizate a 
noilor standarde procedurale digitale, 
inclusiv prin organizarea și facilitarea unor 
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electronic al documentelor menționate la 
articolul 4 alineatul (3), inclusiv prin 
organizarea și facilitarea unor ateliere cu 
corespondenții e-CODEX.

ateliere cu corespondenții e-CODEX.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. eu-LISA și Comisia încheie un 
memorandum de înțelegere pentru a 
asigura coerența între exercitarea 
responsabilităților lor respective în ceea 
ce privește componentele sistemului e-
CODEX menționate la articolul 4 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 32

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, precum 
și a procedurilor civile și penale 
transfrontaliere și a standardelor 
procedurale digitale pe care este autorizat 
să le aplice fiecare punct de acces. Toate 
punctele de acces e-CODEX autorizate 
dintr-un stat membru aplică toate 
standardele procedurale digitale adoptate 
în baza prezentului regulament. Statele 
membre notifică modificările agenției eu-
LISA, fără întârziere și fără a aduce 
atingere notificării anuale prevăzute la 
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articolul 14.

Or. en

Amendamentul 33

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 au dreptul să 
solicite și să primească asistența tehnică 
menționată la articolul 6 alineatul (2) litera 
(f). Fiecare stat membru comunică 
agenției eu-LISA o listă a 
corespondenților e-CODEX desemnați și 
orice modificare a acesteia.

Or. en

Amendamentul 34

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 
sale conectate.

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 relevant, precum și orice 
alte adaptări tehnice necesare ale 
sistemelor sale conectate.

Or. en
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Amendamentul 35

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 36

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 
daunele de la o persoană sau o entitate 
terță responsabilă.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul pentru gestionarea 2. Consiliul pentru gestionarea 
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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.

programului este alcătuit din opt membri 
numiți de Consiliul de administrație dintre 
membrii săi, 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.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mandatul membrilor și al 
membrilor supleanți ai consiliului pentru 
gestionarea programului are o durată de 
patru ani și poate fi reînnoit.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. eu-LISA participă la lucrările 
Consiliului pentru gestionarea 
programului. În acest scop, reprezentanții 
eu-LISA participă la reuniunile Consiliului 
pentru gestionarea programului, în scopul 
de a raporta cu privire la lucrările 
referitoare la sistemul eCODEX, precum și 
la orice alte lucrări și activități conexe.

3. eu-LISA participă la lucrările 
Consiliului pentru gestionarea 
programului. În acest scop, un 
reprezentant al eu-LISA participă la 
reuniunile Consiliului pentru gestionarea 
programului, în scopul de a raporta cu 
privire la lucrările referitoare la sistemul e-
CODEX, precum și la orice alte lucrări și 
activități conexe.

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consiliul pentru gestionarea 
programului se reunește cel puțin o dată la 
trei luni sau mai des, dacă este necesar. 
Acesta asigură gestionarea adecvată a 
sistemului e-CODEX, în special în timpul 
procesului de predare/preluare și cu privire 
la punerea în aplicare a actelor adoptate în 
temeiul articolului 5 alineatul (2). Consiliul 
pentru gestionarea programului prezintă cu 
regularitate Consiliului de administrație al 
eu-LISA rapoarte scrise și, dacă este 
posibil, o dată la două luni, cu privire la 
evoluția proiectului. Consiliul pentru 
gestionarea programului nu are competențe 
decizionale și nu dispune de un mandat 
pentru a-i reprezenta pe membrii 
Consiliului de administrație.

4. Consiliul pentru gestionarea 
programului se reunește cel puțin o dată la 
trei luni sau mai des, dacă este necesar. 
Acesta asigură gestionarea adecvată a 
sistemului e-CODEX, în special în timpul 
procesului de predare/preluare și cu privire 
la punerea în aplicare a actelor adoptate în 
temeiul articolului 5 alineatul (2). Consiliul 
pentru gestionarea programului prezintă 
Consiliului de administrație al eu-LISA 
rapoarte scrise cu privire la statutul 
sistemului e-CODEX, cu regularitate și 
cel puțin după fiecare reuniune oficială. 
Consiliul pentru gestionarea programului 
nu are competențe decizionale și nu 
dispune de un mandat pentru a-i reprezenta 
pe membrii Consiliului de administrație.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alegerea președintelui; (a) alegerea președintelui și a 
vicepreședintelui și durata mandatului 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 42

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 sau alte părți interesate 
relevante, care participau la gestionarea 
sistemului e-CODEX în momentul predării 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Toate cheltuielile de deplasare și de 
ședere suportate de membrii Consiliului 
pentru gestionarea programului sunt plătite 
de eu-LISA. Articolul 10 din regulamentul 
de procedură al eu-LISA se aplică mutatis 
mutandis.

7. Toate cheltuielile de deplasare și de 
ședere suportate de membrii Consiliului 
pentru gestionarea programului sunt 
rezonabile și proporționale și plătite de eu-
LISA. Articolul 10 din regulamentul de 
procedură al eu-LISA se aplică mutatis 
mutandis.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Separarea puterilor și independența 

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

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 5 alineatul (3a) se 
conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată începând de la data de ... 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea competențelor menționată la 
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articolul 5 alineatul (3a) poate fi revocată 
în orice moment de Parlamentul 
European sau de 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. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt 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 5 alineatul (3a) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
a 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 amână cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorii vor prezenta în continuare principalele justificări ale amendamentelor prezentate în 
proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și 
penale transfrontaliere (e-Justice Communication via Online Data Exchange — sistemul e-
CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul 
de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA).

Introducere
E-justiția este una dintre pietrele de temelie ale funcționării eficiente a sistemelor judiciare în 
statele membre și la nivel european. Acesta este un instrument esențial pentru a facilita 
accesul la justiție și a oferi protecție juridică cetățenilor și întreprinderilor europene în era 
digitală. 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.
Comunicarea Comisiei din 2 decembrie 2020 intitulată „Digitalizarea justiției - O panoplie de 
posibilități”, stabilește o nouă abordare a digitalizării justiției, bazată pe un set cuprinzător de 
instrumente financiare și informatice care urmează să fie utilizate de diverși actori din 
sistemele judiciare. Comisia a prezentat, de asemenea, propunerea de regulament privind un 
sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere 
(sistemul e-CODEX)”, Regulamentul e-CODEX.
La 29 aprilie 2021, s-a anunțat că dosarul va fi tratat în comun de două comisii -  Comisia 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și Comisia pentru afaceri juridice 
(JURI). Deputații Emil Radev (JURI) și Nuno Melo (LIBE) au fost numiți raportori pentru 
regulamentul menționat.
e-CODEX este un etalon/ un factor tehnologic esențial pentru modernizarea, prin digitalizare, 
a comunicării în contextul procedurilor judiciare transfrontaliere.
De la începutul proiectului, în decembrie 2010, e-CODEX s-a transformat dintr-un proiect 
ambițios într-o infrastructură operațională de servicii digitale în domeniul judiciar. În prezent, 
accentul se pune pe tranziția proiectului e-CODEX către o soluție durabilă și sigură pe termen 
lung pentru întreținerea sistemului e-CODEX.
Raportorii consideră că prezentul regulament, ca instrument direct aplicabil în toate statele 
membre și obligatoriu în toate elementele sale, va garanta o aplicare uniformă a normelor 
privind e-CODEX în întreaga UE și intrarea lor în vigoare în același timp. Ei salută obiectivul 
de a oferi securitate juridică prin evitarea interpretărilor divergente în statele membre, 
prevenind astfel fragmentarea juridică. Prin instituirea sistemului e-CODEX, adoptarea 
regulamentului va contribui la utilizarea e-CODEX de către mai multe state membre, atât 
pentru proceduri în care sistemul este deja utilizat, cât și pentru proceduri viitoare.
Proiectul e-CODEX vizează îmbunătățirea accesului transfrontalier al cetățenilor și al 
întreprinderilor la justiție în Uniunea Europeană, precum și îmbunătățirea interoperabilității 
dintre autoritățile judiciare din Uniunea Europeană. Acesta este conceput ca un sistem 
descentralizat bazat pe o arhitectură distribuită, care permite conectivitatea între sistemele 
naționale. 
Raportorii consideră că sistemul e-CODEX ar trebui considerat soluția preferată pentru 
crearea unei rețele de comunicații interoperabilă, securizată și descentralizată între sistemele 
informatice naționale în cadrul cooperării judiciare transfrontaliere în materie civilă și penală.
Propunerea urmărește să încredințeze acțiunile de continuare a dezvoltării și întreținerii 
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sistemului e-CODEX Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) 
începând din iulie 2023.

1. Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare al prezentului regulament este schimbul electronic de date în contextul 
cooperării judiciare transfrontaliere în materie civilă și penală (articolul 2). 
Sistemul e-CODEX ar trebui considerat soluția preferată în materie de rețele de comunicații 
interoperabile, securizate și descentralizate între sistemele informatice naționale din acest 
domeniu. 
Raportorii consideră că anexa I, care conține o listă de instrumente care prevăd proceduri 
judiciare care fac obiectul e-CODEX, ar trebui eliminată. Domeniul de aplicare al 
regulamentului ar trebui, în schimb, să fie stabilit prin trimitere la cooperarea judiciară în 
materie civilă și penală (articolul 2). Acest lucru permite evitarea oricărui risc de excludere 
din domeniul de aplicare a procedurilor judiciare pentru care este oportun să se prevadă 
posibilitatea utilizării e-CODEX. 
În plus, o simplă trimitere la articolele 81 și 82 din TFUE nu ar fi fost suficientă, întrucât 
instrumentele anterioare Tratatului de la Lisabona nu ar fi fost acoperite.  
În cele din urmă, regulamentul ar trebui să vizeze utilizarea e-CODEX numai pentru 
procedurile în materie civilă și penală. Alte utilizări ale e-CODEX care ar putea fi stabilite 
prin acte legislative viitoare nu ar trebui să fie abordate de prezentul regulament, deoarece ar 
necesita adaptări care nu pot fi prevăzute în prezent (considerentul 11; articolul 2). 

2. Definiții
Propunerea Comisiei nu conține dispoziții clare și concrete privind condițiile de operare ale 
punctelor de acces. 
Raportorii au dezvoltat terminologia e-CODEX pentru a oferi mai multă claritate 
următoarelor expresii: „punct de acces e-CODEX autorizat”, „corespondenți e-CODEX” și 
„standarde procedurale digitale” (articolul 3). 

3. Alocarea responsabilităților
Este necesar să se asigure sustenabilitatea pe termen lung a sistemului e-CODEX și eficiența 
guvernanței acestuia, asigurând, în același timp, independența sistemelor judiciare naționale; 
prin urmare, trebuie desemnată o entitate adecvată pentru managementul operațional al 
sistemului. Propunerea prevede crearea unui grup consultativ e-CODEX și a unui consiliu 
pentru gestionarea programului e-CODEX (articolul 12). 
Au fost introduse garanții pentru independența sistemului judiciar, care nu poate fi afectată 
negativ de sistemul e-CODEX (considerentele 7 și 9; articolul 12a nou). 
Pentru o funcționare corectă și clară a sistemului e-CODEX, au fost depuse amendamente 
suplimentare pentru a delimita cu precizie rolurile Comisiei, ale statelor membre și ale eu-
LISA [considerentele 5, 12, 15, 21; articolul 3 primul paragraf literele (b) și ba (nouă), 
articolul 6 alineatul (4) litera (a) (nouă), articolul 7 și articolul 16a (nou)]. 

4. Optimizare sistemului e-CODEX
Din motive de eficiență a e-CODEX, raportorii au introdus unele specificații privind punctele 
de acces autorizate și desemnarea corespondenților de către statele membre [articolul 3 primul 
paragraf litera (b), articolul 3 primul paragraf litera ba (nouă) și articolul 7].

5. Delegarea de competențe către Comisie 
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Întrucât domeniul de aplicare al Regulamentului e-CODEX ar trebui limitat la cooperarea 
judiciară în materie civilă și penală, dar având în vedere că, în viitor, ar putea fi oportun ca și 
alte proceduri să facă obiectul sistemului e-CODEX, cei doi raportori sunt de părere că este 
necesară o anumită flexibilitate în ceea ce privește delimitarea domeniului de aplicare al 
regulamentului în sine. Acesta este motivul pentru care au fost introduse dispoziții privind 
actele delegate. Aceste dispoziții permit extinderea în continuare a utilizării e-CODEX, 
păstrând în același timp pe deplin prerogativele Parlamentului în ceea ce privește delimitarea 
domeniului de aplicare al regulamentului [articolul 5 alineatul (3a) (nou) și alineatul (16a) 
(nou)].  
În fișa financiară a Comisiei, se face referire la extinderea sistemului e-CODEX și la alte 
proceduri prin intermediul actelor de punere în aplicare (punctul 2.2.3). Acest lucru nu ar fi 
nici de dorit, nici adecvat din punct de vedere juridic. Cu toate acestea, întrucât fișa financiară 
nu poate fi modificată de colegiuitori, introducerea dispozițiilor care împuternicesc Comisia 
să adopte acte delegate este suficientă pentru a păstra intact controlul parlamentar.

6. Entitățile private care operează punctele de acces și protecția datelor
Autoritățile judiciare și procurorii din multe state membre recurg de obicei la serviciile 
contractanților. Prin urmare, prevederea implicării entităților private și limitarea acesteia la 
funcționarea sistemului e-CODEX nu creează un precedent periculos. 
Cu toate acestea, ar trebui instituite garanții, având în vedere caracterul sensibil al 
administrării justiției și al datelor și informațiilor gestionate de autoritățile judiciare. 
Acesta este motivul pentru care cei doi raportori au prevăzut ca entitățile private să poată 
opera punctele de acces numai dacă sunt autorizate de statele membre și cu condiția să 
respecte pe deplin, la fel ca autoritățile publice care ar putea avea aceeași sarcină, legislația 
existentă privind protecția datelor [considerentul 15, 15a (nou), 17, articolul 12a (nou)]. 

7. Vocabularul de bază al Uniunii privind e-justiția 
În vederea încurajării puternice și temeinice a cooperării judiciare și a încrederii reciproce, 
interoperabilitatea ar trebui să fie asigurată nu numai în ceea ce privește tehnologia 
informației și comunicațiilor, ci și în ceea ce privește terminologia. În caz contrar, chiar și cel 
mai eficient sistem de interconectare nu ar fi suficient pentru a face ca autoritățile judiciare, 
practicienii din domeniul dreptului, cetățenii, întreprinderile și părțile interesate să se 
înțeleagă reciproc în mod adecvat. 
În acest context, cei doi raportori au ales să introducă trimiterea la Vocabularul de bază e-
justiție în definiția „ standardului procedural digital” [articolul 3 primul paragraf litera (ga) 
(nouă)].

Concluzie 
Cei doi raportori consideră că propunerea prezentată de Comisie merge în direcția cea bună, 
plasând chestiunea interoperabilității în centrul eforturilor UE de stimulare și consolidare a 
cooperării judiciare pe continent. 
Propunerea în sine poate fi îmbunătățită considerabil pentru a se ajunge la un echilibru delicat 
și vital între interoperabilitate și independența sistemului judiciar, eficiență și protecția 
datelor, rapiditate și drepturi fundamentale, tehnologie și statul de drept.


