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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, care este comisie competentă:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât independența, calitatea și eficiența sistemelor de justiție naționale sunt esențiale 
pentru o justiție eficientă în cauzele civile, comerciale și administrative, pentru cetățeni 
și întreprinderi; întrucât tabloul de bord privind justiția în UE oferă date substanțiale cu 
privire la acești parametri și reprezintă un instrument de comparație;

B. întrucât, în conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea 
recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene (Carta), care are aceeași valoare juridică ca cea a 
tratatelor; întrucât, în temeiul orientărilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
autoritățile judiciare ale statelor membre aplică Carta doar atunci când pun în aplicare 
legislația Uniunii, însă este important, pentru promovarea unei culturi juridice, judiciare 
și de stat de drept comune, să fie întotdeauna luate în considerare drepturile consacrate 
în Cartă, inclusiv în procedurile civile și administrative;

1. consideră că Mecanismul Uniunii pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale (DSDF) ar trebui să vizeze în primul rând prevenirea și contracararea 
amenințărilor la adresa tuturor valorilor Uniunii, consacrate la articolul 2 din TUE, 
înainte de apariția oricărui risc clar de încălcare a acestora de către un stat membru și 
declanșarea articolului 7 din TUE, respectând totodată principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolele 4 și 5 din TUE; reamintește că nerespectarea 
valorilor UE poate avea efecte negative asupra proiectului european ca atare și, în 
special, în privința drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene, pentru că 
poate diminua încrederea reciprocă între statele membre; subliniază faptul că Uniunea 
nu dispune de un mecanism juridic obligatoriu prin care să monitorizeze cu regularitate 
respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii de către statele membre și instituțiile UE; 
consideră că principalul scop al unui astfel de mecanism ar trebui să fie prevenirea și 
abordarea oricărui risc clar de încălcare gravă a acestor valori; consideră, în acest sens, 
că în orice propunere viitoare de acord interinstituțional pentru un pact al Uniunii 
privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, accentul ar trebui pus pe 
elementele preventive și corective; subliniază că indicatorii și criteriile de evaluare din 
cadrul Mecanismului DSDF trebuie stabilite cu deplină obiectivitate; 

2. consideră că este extrem de important ca evaluarea periodică în cadrul DSDF să se 
bazeze pe relația inextricabilă dintre democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, cuprinzând toate aspectele enumerate la articolul 7 din propunerea 
Parlamentului referitoare la un proiect de acord interinstituțional referitor la un pact al 
Uniunii Europene pentru DSDF; invită Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să își 
motiveze mai bine raportarea anuală privind aplicarea Cartei, stabilind un exercițiu de 
monitorizare și un dialog cu statele membre în cadrul Mecanism DSDF, pentru a se 
asigura că măsurile și practicile legislative și judiciare naționale în ceea ce privește 
dreptul civil, administrativ, comercial și procedural sunt aliniate la dispozițiile Cartei; 
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3. subliniază că toate autoritățile publice din statele membre trebuie să acționeze 
întotdeauna în limitele prevăzute de lege, sub controlul unui sistem judiciar independent 
și imparțial, și reamintește că principiul securității juridice este esențial pentru a asigura 
încrederea în sistemele judiciare și statul de drept; subliniază că protecția jurisdicțională 
efectivă de către un sistem judiciar independent și imparțial, securitatea juridică, accesul 
la justiție, interzicerea exercitării arbitrare a puterii executive și egalitatea în fața legii 
constituie piatra de temelie a statului de drept; subliniază că cerința ca instanțele să fie 
independente este esențială pentru dreptul fundamental la o protecție jurisdicțională 
efectivă și la un proces echitabil și pentru a garanta că toate drepturile care decurg din 
dreptul Uniunii, deopotrivă materiale și procedurale, sunt protejate; subliniază că 
independența judiciară este parte integrantă a procesului decizional judiciar și o cerință 
care decurge din principiul protecției jurisdicționale efective prevăzut la articolul 19 din 
TUE; își reiterează apelul de a înlocui instrumentele existente aplicabile parțial pentru 
monitorizarea acestor aspecte, cum ar fi Mecanismul de cooperare și verificare pentru 
România și Bulgaria, cu o analiză detaliată și armonizată aplicabilă tuturor statelor 
membre; 

4. este îngrijorat de faptul că recentele atacuri asupra statului de drept au constat mai ales 
în încercări de a periclita independența judiciară și de a contesta însăși fundamentele 
juridice, politice și economice ale funcționării Uniunii Europene; subliniază că toate 
instanțele naționale sunt și instanțe europene; invită insistent Comisia să utilizeze toate 
instrumentele de care dispune împotriva oricărei încercări a guvernelor naționale de a 
pune în pericol independența sistemelor lor judiciare și să informeze în timp util 
Parlamentul cu privire la orice astfel de situație; atrage atenția asupra concluziei 
tabloului de bord 2020 privind justiția în UE, potrivit căreia cetățenii percep, în mod 
corect, interferența guvernelor și a politicienilor ca fiind principalul motiv al lipsei de 
independență în sistemele judiciare naționale; susține, în acest context, că principiul 
separării puterilor presupune ca cei care anchetează și decid cu privire la sancțiunile 
disciplinare pentru judecători să fie numiți într-un mod care să nu fie influențat politic și 
ca judecătorii care sunt membri ai consiliilor naționale existente ale magistraturii să fie 
propuși, selectați sau aleși de colegii lor; 

5. reamintește importanța Declarației de la Sibiu din mai 2019, prin care liderii europeni s-
au angajat în unanimitate că vor continua să protejeze modul de viață, democrația și 
statul de drept în Uniunea Europeană; în acest sens, invită Comisia, Consiliul European 
și Consiliul să acorde prioritate acțiunilor în acest domeniu, mai ales în contextul 
generat de pandemia de COVID-19 și efectele sale, care determină ascensiunea unor 
tendințe autocratice și iliberale în mai multe state membre; 

6. subliniază că sistemul de cerințe prevăzut în contextul statului de drept și bazat pe 
principiul democrației a fost creat și integrat inițial în tratate pentru a îmbunătăți 
funcționarea democratică și eficiența instituțiilor UE și a le permite, astfel, să-și 
îndeplinească sarcinile într-un cadru instituțional unic;

7. accentuează că Uniunea Europeană ar trebui să își îndeplinească rolul de a-și examina 
instituțiile pentru a vedea dacă funcționarea lor respectă principiul democrației și statul 
de drept;

8. subliniază că formarea profesioniștilor din domeniul justiției este esențială pentru 
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implementarea și aplicarea corespunzătoare a dreptului Uniunii și, prin urmare, pentru 
consolidarea unei culturi juridice comune europene bazate pe principiile încrederii 
reciproce și statului de drept; consideră că acest tip de formare trebuie finanțat în mod 
adecvat și că viitoarea strategie europeană de formare judiciară trebuie să se axeze mai 
mult și să aloce mai multe resurse pentru accesul la justiție, promovarea statului de 
drept și independența judiciară și să includă cursuri de formare privind competențele și 
aspectele nejuridice, astfel încât judecătorii să fie mai bine pregătiți să reziste la presiuni 
nejustificate; subliniază, în special, că este necesară o finanțare adecvată pentru 
programele sectoriale „Justiție”, respectiv „Drepturi și Valori”, în cadrul viitorului 
cadru financiar multianual, deoarece aceste programe urmăresc tocmai promovarea și 
dezvoltarea unei culturi judiciare europene, a statului de drept și a valorilor UE. invită 
Comisia să elaboreze standarde comune de formare judiciară și să promoveze 
cooperarea instituțională privind formarea judiciară în Uniune; invită, de asemenea, 
Comisia să-și intensifice activitățile de informare cu privire la Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, prin promovarea și finanțarea unor module de 
formare axate pe Cartă pentru judecătorii și practicienii din domeniul dreptului la nivel 
național; 

9. salută faptul că, până acum, rețelele europene au avut un rol important în promovarea și 
schimbul de idei și de bune practici în cadrul sistemului judiciar al Uniunii; încurajează 
Comisia să identifice măsuri suplimentare de susținere a acestor rețele, cum ar fi 
Rețeaua europeană de formare pentru judecători, care să se concentreze asupra 
proiectelor care promovează statul de drept, destinate în special statelor membre care se 
confruntă cu probleme în acest domeniu; 

10. condamnă toate formele de constrângere, hărțuire, presiune, intimidare și/sau violență 
fizică sau verbală împotriva judecătorilor și a procurorilor, în special în viața lor privată, 
la domiciliul acestora sau în cadrul lor familial; consideră că judecătorii și avocații ar 
trebui să își poată exercita atribuțiile fără ca autoritățile publice sau oficialii să pună sub 
semnul întrebării legitimitatea, capacitatea sau independența acestora;

11. observă că există diferențe considerabile în ceea ce privește nivelul de participare la 
formarea profesională între statele membre și tipurile de profesii juridice; invită 
Comisia să identifice motivele care stau la baza acestor diferențe și să le abordeze în 
viitoarea strategie europeană de formare judiciară, precum și să evalueze impactul 
acestor diferențe asupra independenței, calității și eficienței sistemelor judiciare ale 
statelor membre;

12. subliniază potențialul formării judiciare pentru îmbunătățirea dialogului dintre instanțele 
naționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în special prin utilizarea deciziilor 
preliminare și a interacțiunii dintre principiul subsidiarității și cel al supremației 
dreptului Uniunii, conform articolului 5 din TUE; reamintește că deciziile preliminare 
clarifică modul în care trebuie aplicat dreptul Uniunii Europene; consideră că recurgerea 
la această procedură permite interpretarea și aplicarea uniformă a legislației europene; 
încurajează Comisia și statele membre să promoveze și să faciliteze în continuare 
dialogul dintre instanțe și practicienii din domeniul dreptului, încurajând schimbul 
regulat de informații și de bune practici, pentru a consolida și a dezvolta un spațiu de 
justiție al UE bazat pe democrație, pe statul de drept și pe drepturile fundamentale; 
evidențiază necesitatea unei cooperări mai strânse între instituțiile responsabile de 
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controlul constituțional; invită Comisia să elaboreze măsuri pentru promovarea și 
consolidarea proiectelor Conferinței Curților Constituționale Europene; 

13. amintește concluzia tabloului de bord 2020 privind justiția în UE, conform căreia există 
încă diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește numărul de cauze 
pendinte și acumularea de întârzieri s-a accentuat în unele state membre; observă că 
protecția statului de drept depinde de eficiența sistemelor de justiție și că nu ar trebui să 
existe o Uniune cu două viteze în ceea ce privește înfăptuirea justiției;

14. subliniază complementaritatea care ar trebui să existe între tabloul de bord privind 
justiția în UE, care permite o comparație generală între sistemele judiciare ale statelor 
membre, și Raportul anual de monitorizare privind valorile Uniunii ca o cartografiere 
calitativă aprofundată a situației concrete din fiecare stat membru; 

15. ia act de concluzia tabloului de bord 2020 privind justiția în UE, că nu toate statele 
membre oferă formare în domeniul competențelor TIC - pentru adaptarea la digitalizare 
și facilitarea accesului la justiție prin intermediul noilor tehnologii, precum și pentru a 
permite judecătorilor să-și dezvolte competențe precum gestiunea în cadrul instanțelor 
și etica judiciară - și că, în majoritatea țărilor, numărul judecătorilor care beneficiază de 
o astfel de formare este scăzut; în acest context, invită Comisia ca, în viitoarea strategie 
europeană de formare judiciară, să pună accentul pe formarea în domeniul TIC; invită, 
de asemenea, Comisia să promoveze o digitalizare mai rapidă, la toate nivelurile, a 
sistemelor judiciare ale statelor membre și utilizarea inteligenței artificiale ca mijloc de 
îmbunătățire a accesului la justiție, precum și să sprijine standardizarea și simplificarea 
instrumentelor TIC; invită Comisia să evalueze instrumentele TIC și alte mijloace pe 
care statele membre le-au pus la dispoziția judecătorilor și cetățenilor pentru a accelera 
procedurile și a facilita accesul la justiție, inclusiv posibilitatea de a urmări online 
procedurile judiciare, în special pentru cetățenii cu dizabilități sau pentru cei care 
aparțin grupurilor vulnerabile, cum ar fi minoritățile naționale și migranții; subliniază, 
de asemenea, concluzia tabloului de bord 2020 privind justiția în UE, conform căreia 
culegerea de date la nivel național în toate domeniile justiției nu este încă posibilă în 
toate statele membre și reamintește că accesul la date este un instrument valoros și 
necesar de evaluare; 

16. invită Comisia să acorde o atenție deosebită implementării, în statele membre, a unor 
sisteme de asistență juridică finanțate corespunzător, calității și accesibilității ca preț a 
acesteia, precum și duratei și transparenței procedurilor judiciare, și să evalueze toate 
obstacolele care împiedică în prezent cetățenii care nu dispun de resurse să aibă un 
acces efectiv la justiție; invită, de asemenea, Comisia să analizeze recuperabilitatea 
onorariilor juridice, întrucât și acestea pot avea un efect de descurajare a apelării la 
justiție; reamintește concluzia tabloului de bord 2020 privind justiția în UE, conform 
căreia asistența juridică a devenit mai puțin accesibilă în anumite state membre de-a 
lungul anilor; subliniază că disponibilitatea asistenței juridice și nivelul cheltuielilor de 
judecată pot avea un impact major asupra accesului la justiție și un efect de descurajare 
asupra persoanelor afectate de sărăcie; 

17. amintește că articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
recunoaște dreptul la o bună administrare din partea Uniunii Europene; observă că, 
odată cu extinderea competențelor Uniunii, cetățenii se confruntă din ce în ce mai mult 
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cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, fără ca drepturile procedurale să le 
fie întotdeauna protejate în mod corespunzător; constată că actualele norme și principii 
în domeniul bunei administrări sunt răspândite într-o gamă largă de surse; subliniază că, 
într-o Uniune guvernată de principiul statului de drept, drepturile și obligațiile 
procedurale trebuie întotdeauna definite, dezvoltate și respectate în mod corespunzător; 
reamintește rezoluțiile sale din 15 ianuarie 2013 și 9 iunie 2016 referitoare la o 
administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene; consideră că 
Uniunea ar trebui să dea un exemplu și să adopte un cod de procedură administrativă și, 
în acest sens, invită încă o dată Comisia să prezinte o propunere de regulament privind 
procedura administrativă a Uniunii Europene; 

18. invită Comisia să analizeze modul în care procedurile de acțiune colectivă sunt utilizate 
în statele membre și să contribuie la creșterea eficacității și accesibilității sistemelor lor 
juridice, în special în ceea ce privește eficiența procedurilor și a costurilor;

19. condamnă orice situație în care acțiunile în justiție pot fi folosite abuziv, încălcând 
valorile și drepturile pe care trebuie să le protejeze orice sistem juridic; invită Comisia 
să identifice toate cazurile în care introducerea acțiunilor în justiție și costurile 
financiare pe care le implică pentru pârât sunt utilizate în statele membre în scopuri ce 
contravin unei culturi a statului de drept, care include, de exemplu, o presă liberă și 
pluralistă sau cadre universitare, cercetători, sindicaliști, apărători ai drepturilor omului 
și organizații ale societății civile independente; invită, de asemenea, Comisia să ia toate 
măsurile necesare în conformitate cu competențele care îi sunt conferite prin tratate, 
pentru a pune capăt acestor practici și pentru a asigura tragerea la răspundere a celor 
care le permit; 

20. subliniază că avertizorii joacă un rol esențial în protejarea statului de drept în Uniune și 
în statele membre; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape transpunerea și aplicarea 
Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 
2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii1;

21. consideră că eliminarea lacunelor persistente în materie de gen și promovarea 
diversității, inclusiv a celei etnice și culturale, în componența și structura sistemelor 
judiciare ale statelor membre este necesară pentru a crește calitatea, eficacitatea și 
independența acestora. amintește concluzia tabloului de bord 2020 privind justiția în 
UE, conform căreia, în continuare, mai puțin de 50 % din judecătorii Curților Supreme 
din majoritatea statelor membre sunt femei; 

1 JO L 305, 26.11.2019, p. 17.
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