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Amendamentul 1
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Referirea 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei pentru 
afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
(A6-0000/2008),

- având în vedere raportul Comisiei pentru 
afaceri juridice (A6-0000/2008),

Or. de

Amendamentul 2
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât dispoziţiile privind mijloacele 
de probă reprezintă un domeniu sensibil 
pentru statele membre, generând chiar, în 
unele ocazii, probleme de ordin 
constituţional;

eliminat

Or. de

Amendamentul 3
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât Regulamentul (CE) nr. 
1206/2001 nu a fost aplicat pe cât de 
eficient ar fi fost posibil, fiind necesară, 
de aceea, luarea de noi măsuri pentru 
îmbunătăţirea cooperării între instanțele 
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statelor membre în domeniul obținerii de 
probe şi pentru a creşte eficacitatea 
regulamentului;

Or. de

Amendamentul 4
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât, în general, regulamentul şi-a 
îndeplinit obiectivele de simplificare a 
cooperării prin comunicare directă între 
instanţe şi prin folosirea formularelor 
standard;

eliminat

Or. de

Amendamentul 5
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât Comisia a adoptat măsuri 
pentru a asigura o mai bună cunoaştere a 
regulamentului de către practicieni, prin 
difuzarea de 50.000 de exemplare ale 
ghidului practic la sfârşitul anului 2006 şi 
începutul anului 2007;

D. întrucât Comisia a difuzat statelor 
membre la sfârşitul anului 2006 şi 
începutul anului 2007 un total de 50.000 
de exemplare ale ghidului practic, fiind 
însă tardiv, ca atare fiind necesare noi 
măsuri suplimentare de mai bună 
informare în privinţa regulamentului a 
părţilor interesate în proces, în special a 
instanţelor şi avocaţilor;

Or. de
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Amendamentul 6
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât în mult mai mult de jumătate 
din statele membre echipamentele 
necesare pentru video-conferinţe nu sunt 
încă disponibile, iar Comisia constată că 
mijloacele moderne de comunicare sunt 
„folosite în continuare destul de rar”;

F. întrucât doar un număr restrâns de 
state dispun deja de echipamentele 
necesare pentru video-conferinţe şi ca 
atare utilizarea acestei tehnici este 
insuficientă, iar totodată statele membre 
nu sprijină în mod suficient accesul la 
mijloace moderne de comunicare şi 
întrucât nici Comisia nu a făcut 
propuneri concrete de îmbunătăţire în 
acest sens;

Or. de

Amendamentul 7
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. împărtăşeşte punctul de vedere al
Comisiei, conform căruia în prezent nu 
este necesară modificarea 
regulamentului, în lumina raportului 
acesteia;

eliminat

Or. de

Amendamentul 8
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. critică elaborarea cu întârziere a sus-
menţionatului raport de către Comisie, ce 
ar fi trebuit prezentat până la 1 ianuarie 
2007, în conformitate cu articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, însă în 
realitate a fost depus abia la 5 decembrie 
2007;

Or. de

Amendamentul 9
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că faptul că în mai mult de 
jumătate din statele membre nu sunt încă 
disponibile echipamentele necesare pentru 
video-conferinţe, ca şi constatarea 
Comisiei că mijloacele moderne de 
comunicare sunt „folosite în continuare 
destul de rar”, confirmă valoarea planurilor 
din cadrul strategiei europene e-justiţie, 
recomandate recent de Comisia pentru 
afaceri juridice a Parlamentului, şi
îndeamnă statele membre să investească 
mai multe resurse pentru instalarea 
echipamentelor moderne de comunicare în 
cadrul instanţelor şi pentru formarea 
judecătorilor în vederea folosirii acestora;

5. consideră că faptul că în numeroase 
state membre nu sunt încă disponibile 
echipamentele necesare pentru video-
conferinţe, ca şi constatarea Comisiei că 
mijloacele moderne de comunicare sunt 
„folosite în continuare destul de rar”, 
confirmă valoarea planurilor din cadrul 
strategiei europene e-justiţie, recomandate 
recent de Comisia pentru afaceri juridice a 
Parlamentului, îndeamnă statele membre să 
investească mai multe resurse pentru 
instalarea echipamentelor moderne de 
comunicare în cadrul instanţelor şi pentru 
formarea judecătorilor în vederea folosirii 
acestora şi solicită Comisiei să facă 
propuneri concrete de îmbunătăţire a 
acestei stări de fapt;

Or. de
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Amendamentul 10
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că faptul că în mai mult de 
jumătate din statele membre nu sunt încă 
disponibile echipamentele necesare pentru 
video-conferințe, ca și constatarea 
Comisiei că mijloacele moderne de 
comunicare sunt „folosite în continuare 
destul de rar”, confirmă valoarea planurilor 
din cadrul strategiei europene e-justiție, 
recomandate recent de Comisia pentru 
afaceri juridice a Parlamentului, și 
îndeamnă statele membre să investească 
mai multe resurse pentru instalarea 
echipamentelor moderne de comunicare în 
cadrul instanțelor și pentru formarea 
judecătorilor în vederea folosirii acestora;

5. consideră că faptul că în mai mult de 
jumătate din statele membre nu sunt încă 
disponibile echipamentele necesare pentru 
video-conferințe, ca și constatarea 
Comisiei că mijloacele moderne de 
comunicare sunt „folosite în continuare 
destul de rar”, confirmă valoarea planurilor 
din cadrul strategiei europene e-justiție, 
recomandate recent de Comisia pentru 
afaceri juridice a Parlamentului, și 
îndeamnă statele membre să investească 
mai multe resurse pentru instalarea 
echipamentelor moderne de comunicare în 
cadrul instanțelor și pentru formarea 
judecătorilor în vederea folosirii acestora; 
consideră că sprijinul şi asistenţa 
financiară a Uniunii Europene trebuie 
asigurate cât mai repede posibil, la un 
nivel corespunzător;

Or. ro

Amendamentul 11
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. ia act cu deosebită îngrijorare de 
constatarea de către Comisie a faptului că 
termenul limită de 90 de zile pentru a da 
curs solicitărilor de obţinere de probe, 
stabilit la articolul 10 alineatul (1) din 
regulament, este depăşit într-un „număr 
semnificativ de cazuri” şi că „în anumite 
cazuri sunt necesare chiar mai mult de şase 

7. ia act cu deosebită îngrijorare de 
constatarea de către Comisie a faptului că 
termenul limită de 90 de zile pentru a da 
curs solicitărilor de obţinere de probe, 
stabilit la articolul 10 alineatul (1) din 
regulament, este depăşit într-un „număr 
semnificativ de cazuri” şi că „în anumite 
cazuri sunt necesare chiar mai mult de şase 



PE418.325v01-00 8/8 AM\763981RO.doc

RO

luni”; felicită noile state membre pentru 
faptul că se străduiesc să îndeplinească 
această cerinţă şi consideră că cea mai 
bună modalitate de a asigura respectarea 
termenului de 90 de zile pentru a executa 
solicitările este ca Ministerele Justiţiei din 
statele membre să promoveze distribuirea 
ghidului practic, depăşind numărul de 50 
000 de exemplare difuzate la sfârşitul 
anului 2006 şi începutul anului 2007, 
precum şi să organizeze acţiuni de 
formare şi demonstrare în domeniul 
noilor tehnologii, monitorizând cu atenţie, 
în acelaşi timp, aplicarea regulamentului 
în cadrul jurisdicţiei lor şi asigurând 
oferirea asistenţei instanţelor, atunci când 
este necesar;

luni”; solicită Comisiei să propună cât 
mai rapid măsuri concrete pentru 
rezolvarea acestei probleme, care ar 
trebui să ia în considerare inclusiv 
posibilitatea instituirii unei curţi de apel 
sau a unui mediator în cadrul reţelei 
juridice;

Or. de

Amendamentul 12
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită Comisiei să sprijine practic, 
inter alia în contextul strategiei europene e-
justiţie, eforturile pe care le consideră 
necesare pentru realizarea integrală a 
potenţialului regulamentului în ceea ce 
priveşte ameliorarea funcţionării justiţiei 
civile pentru cetăţeni, societăţi comerciale, 
profesionişti şi judecători;

8. critică faptul că raportul Comisiei 
indică o îmbunătăţire completă a obţinerii 
de probe prin aplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 1206/2001, prezentând astfel o 
situaţie falsă şi solicită Comisiei să-şi 
intensifice eforturile pentru a sprijini
practic, inter alia în contextul strategiei 
europene e-justiţie, potenţialul
regulamentului în ceea ce priveşte 
ameliorarea funcţionării justiţiei civile 
pentru cetăţeni, societăţi comerciale, 
profesionişti şi judecători.

Or. de
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