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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 

consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât portalul e-Justiție al UE este un instrument esențial pentru accesul la informație și 

la justiție și reprezintă un pas important în modernizarea administrației publice a UE; 

B. întrucât un acces mai bun la informații și o utilizare mai intensă a instrumentelor digitale 

îmbunătățite pentru formalitățile legate de dreptul societăților pe parcursul întregului ciclu 

de viață ar trebui să crească securitatea juridică și să reducă cheltuielile societăților; 

C. întrucât în prezent se depun eforturi pentru interconectarea registrelor electronice de 

comerț și de insolvență în întreaga Uniune, care este importantă pentru transparența și 

securitatea juridică pe piața internă; 

D. întrucât accesul la aceste registre prin intermediul portalului e-Justiție nu este încă posibil 

din cauza diferențelor dintre standardele tehnice utilizate de statele membre; întrucât este 

necesară continuarea eforturilor pentru a realiza instrumente de e-guvernare accesibile, 

interoperabile și ușor de folosit, puse la dispoziția publicului în UE; întrucât un anumit 

nivel de securitate și de protecție a datelor în cadrul prelucrării datelor reprezintă o 

condiție prealabilă de bază pentru utilizarea e-justiției, dată fiind natura datelor implicate 

în activitatea judiciară; 

E. întrucât se fac eforturi permanente pentru îmbunătățirea cooperării între administrațiile 

statelor membre, prin simplificarea și digitalizarea anumitor servicii administrative; 

F. întrucât utilizarea unor standarde deschise este esențială pentru a permite cetățenilor UE 

să participe la platformele guvernamentale și pentru a nu obliga cetățenii să utilizeze 

programe deținute de furnizorii care le comercializează în scopul comunicării cu guvernul 

lor; 

G. întrucât tehnologiile-cheie de facilitare a digitalizării trebuie să stea la baza tuturor 

eforturilor de modernizare și eficientizare a serviciilor publice, în vederea oferirii de 

servicii rapide, de înaltă calitate pentru sporirea mobilității cetățenilor și pentru crearea 

unor administrații publice transfrontaliere în beneficiul întreprinderilor, contribuind la 

creșterea competitivității, UE devenind astfel un loc mai atractiv pentru investiții și pentru 

trai; 

H. întrucât în prezent se depun eforturi pentru a sprijini tranziția administrațiilor publice ale 

statelor membre către achiziții publice complet electronice și către utilizarea registrelor de 

contracte și a semnăturilor electronice interoperabile; 

1. invită Comisia să realizeze o campanie de sensibilizare cu privire la importanța portalului 

e-Justiție și la utilizările sale și să facă din acesta un portal de tip ghișeu unic pentru toate 

informațiile juridice relevante și pentru accesul la justiție în statele membre; subliniază, cu 

toate acestea, că nu toate părțile la proceduri au acces egal și competențele necesare pentru 

a utiliza tehnologiile informației și comunicațiilor, ceea ce ar putea însemna că accesul 

acestora la justiție este limitat; subliniază că ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
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accesului persoanelor cu dizabilități la portalul e-justiție; 

2. invită Comisia să promoveze și să întreprindă acțiuni suplimentare la nivelul portalului e-

justiție, al întreprinderilor care utilizează tehnologii digitale, precum și al sectorului public 

în ansamblul său, în vederea accelerării utilizării transfrontaliere și transsectoriale a 

identificării electronice (eID), inclusiv a identificării pe echipamentele mobile, precum și 

a serviciilor de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (semnătura 

electronică și alte servicii e-IDAS1 , autentificarea site-urilor internet și serviciile de 

distribuție electronică înregistrată); 

3. subliniază că este necesar să se mențină o dimensiune umană, în cazurile în care serviciile 

sunt digitalizate, pentru a permite cetățenilor să beneficieze de îndrumări și soluții 

personalizate; 

4. salută introducerea e-CODEX, care permite comunicarea directă între cetățeni și instanțele 

din toate statele membre, ca un pas important pentru facilitarea accesului transfrontalier la 

serviciile publice; solicită, în plus, interconectarea bazelor de date la nivelul UE pentru a 

facilita și mai mult interoperabilitatea dintre autoritățile judiciare în cadrul UE; 

reamintește, cu toate acestea, că securitatea documentelor și a identității, precum și 

securitatea rețelelor rămân o preocupare majoră; reamintește că este important să se 

respecte protecția datelor cu caracter personal, precum și principiile consacrate în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cum ar fi dreptul la viață privată, atunci 

când se pun în aplicare astfel de servicii digitale; 

5. felicită Consiliul și Comisia pentru activitatea lor în vederea introducerii identificatorului 

european de jurisprudență (ECLI), care este foarte util pentru cercetarea în domeniul 

juridic și pentru dialogul judiciar, și salută crearea motorului de căutare ECLI, care ar 

trebui să faciliteze accesul la informații juridice pe întreg teritoriul Uniunii; 

6. invită Comisia să examineze noi modalități de a promova soluții digitale pentru 

formalitățile necesare pe tot parcursul ciclului de viață al societăților, depunerea 

electronică a documentelor societății și comunicarea informațiilor transfrontaliere și de 

altă natură pentru registrul comerțului; ia act de faptul că, în acest domeniu, legislația este 

poate singura modalitate de a crea un cadru juridic corespunzător pentru soluții digitale la 

nivelul UE; 

7. subliniază faptul că e-guvernarea este deosebit de importantă pentru întreprinderile mici și 

mijlocii, care au o forță de muncă și fonduri disponibile limitate; 

8. solicită coordonarea la nivelul UE a achizițiilor și implementarea soluțiilor de e-guvernare 

pentru a facilita și mai mult schimburile de date; 

9. consideră că, pentru o bună punere în aplicare a planului de acțiune, sunt necesare termene 

clare, însoțite de măsuri clare, menite să reducă birocrația; 

10. consideră că, pentru a permite punerea în aplicare paneuropeană a planului de acțiune în 

                                                 
1 Un set de standarde pentru identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe 

piața unică europeană. A fost stabilit în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 

electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 
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timp util, statele membre ar trebui să realizeze cursuri de formare specializate privind 

serviciile de e-guvernare pentru funcționari și factori de decizie; 

11. consideră că statele membre ar trebui să faciliteze campaniile de comunicare și de 

educare, pentru a ajuta cetățenii europeni să utilizeze pe deplin capacitățile oferite de noile 

portaluri și servicii de e-guvernare; 

12. invită Comisia să sprijine statele membre în instituirea unor mecanisme centralizate 

automatizate care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice 

care dețin sau controlează terenuri și clădiri pe teritoriul lor, în scopul de a preveni 

utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului; 

consideră că unitățile de informații financiare (FIU) și autoritățile competente ar trebui să 

aibă acces direct, la nivel național, la aceste informații, care ar trebui să poată fi accesate 

și căutate prin intermediul mecanismelor centralizate de către unitățile de informații 

financiare din alte state membre; 

13. consideră că ar putea fi intensificată activitatea pentru interconectarea electronică a 

registrelor comerțului și a celor de insolvență din statele membre și subliniază importanța 

interconectării pentru piața internă; subliniază că orice informații transmise ar trebui să 

respecte un model sau un cadru european comun; 

14. încurajează deschiderea accesului la datele și serviciile sectorului public pentru a promova 

noi oportunități în materie de cunoaștere, creștere și creare de locuri de muncă; invită 

Comisia și statele membre să promoveze standardele deschise, atunci când dezvoltă soluții 

digitale publice; 

15. invită Comisia să inițieze și să pună în aplicare un set de măsuri care să ofere 

întreprinderilor posibilitatea de a participa pe cale electronică la licitații pentru contracte 

de achiziții publice pe întregul teritoriu al UE, cu accentul pus pe dezvoltarea sistemelor 

naționale de achiziții publice electronice, documentul european de achiziție unic, e-Certis 

și facturarea electronică; 

16. în acest context, consideră că este esențială colaborarea între Comisie și statele membre în 

vederea dezvoltării unui prototip de catalog european al standardelor TIC în domeniul 

achizițiilor publice, acesta urmând să înlesnească interoperabilitatea în achiziția de soluții 

digitale, prin încurajarea raportării la seturi comune de standarde și de profiluri TIC în 

cadrul procedurilor de ofertare ale autorităților publice contractante; 

17. invită Comisia, în cadrul programului său privind o reglementare adecvată și funcțională 

(REFIT), să acorde o atenție sporită interoperabilității și beneficiilor pe care le poate 

aduce utilizarea eficace a tehnologiilor digitale în procesul revizuirii aquis-ului existent 

privind piața internă și al elaborării de noi propuneri. 
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