Despre
program și obiective principale
Obiectivul general al programului este de a contribui la dezvoltarea continuă a unui
spațiu european de justiție bazat pe recunoașterea și încrederea reciprocă, în special
prin promovarea cooperării judiciare în materie civilă și penală.

Potențiali
beneficiari
(1) Accesul la program este deschis tuturor organismelor și entităților stabilite în mod
legal în:

a. statele membre;

b. țările membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) care sunt părți la
Acordul privind Spațiul Economic European, în conformitate cu acordul respectiv;

c. țările candidate, potențialii candidați și țările aderente la Uniune în conformitate

cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale privind participarea

acestora la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru încheiate cu acestea și
în deciziile consiliului de asociere, ori în acorduri similare;

(2) Organismele și entitățile cu scop lucrativ au acces la program numai împreună cu
organizații fără scop lucrativ sau publice.

(3) Organismele și entitățile stabilite legal în țări terțe, altele decât cele care participă
la program în conformitate cu alineatul (1) literele (b) și (c), în special țările care fac

obiectul politicii europene de vecinătate, pot fi asociate la acțiunile programului, pe
propria lor cheltuială, dacă acest lucru servește scopului acțiunilor respective.

(4) Comisia poate coopera cu organizațiile internaționale în condițiile stabilite prin programul
de activitate anual relevant. Accesul la program este deschis organizațiilor internaționale care

sunt active în domeniile vizate de program în conformitate cu Regulamentul financiar și
programele de activitate anuale relevante.
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Activități eligibile:
facilitarea și sprijinirea cooperării judiciare în materie civilă și penală;
sprijinirea și promovarea formării judiciare, inclusiv a formării lingvistice privind
1 juridică pentru a favoriza o cultură juridică și judiciară comună;
terminologia
facilitarea accesului efectiv al tuturor la justiție, inclusiv promovarea și sprijinirea
drepturilor victimelor infracțiunilor, respectând totodată dreptul la apărare;
sprijinirea inițiativelor în domeniul politicii privind drogurile, în ceea ce privește
aspectele referitoare la cooperarea judiciară și prevenirea criminalității care au o
strânsă legătură cu obiectivul general al prezentului program, în măsura în care nu
intră sub incidența instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea
polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor din
cadrul Fondului pentru securitate internă,sau a programului „Sănătate pentru
creștere economică”.
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Buget total
Programul dispune de un buget în valoare de 377 milioane Euro.
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Informații suplimentare pe
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en
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