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ZAŁĄCZNIK I
Działania w ramach programu
Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 3
w szczególności przez wspieranie następujących działań:

będą

realizowane

1.

podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia
poziomu wiedzy na temat polityki i prawa Unii, w tym na temat prawa materialnego
i procesowego, instrumentów współpracy wymiarów sprawiedliwości, a także
stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa
porównawczego oraz norm europejskich i międzynarodowych;

2.

wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi
podmiotami w celu zwiększenia wiedzy na temat prawa cywilnego i karnego oraz
systemów prawnych i wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich
i wzajemnego ich zrozumienia, między innymi w zakresie praworządności, a także
wzmacnianie wzajemnego zaufania;

3.

działań analitycznych i monitorujących1 mających na celu poprawę znajomości
i zrozumienia potencjalnych barier utrudniających niezakłócone funkcjonowanie
europejskiej przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawę wdrażania prawa i polityki
Unii w państwach członkowskich;

4.

szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu zwiększenia poziomu
wiedzy na temat polityki i prawa Unii, w tym na temat prawa materialnego
i procesowego, wykorzystania unijnych instrumentów współpracy wymiarów
sprawiedliwości, a także stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, języka prawnego i prawa porównawczego;

5.

opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) mających na celu poprawę wydajności systemów wymiaru
sprawiedliwości i usprawnienie współpracy między nimi z wykorzystaniem
technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
w tym
transgranicznej
interoperacyjności systemów i aplikacji.

6.

rozwijanie zdolności kluczowych sieci na szczeblu europejskim i europejskich sieci
sądowych, w tym sieci ustanowionych na podstawie prawa unijnego w celu
zapewnienia skutecznego stosowania i egzekwowania tego prawa, do propagowania
i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych w obszarach
objętych programem, a także wspierania działających w tych obszarach organizacji
społeczeństwa obywatelskiego.

7.

zwiększenie wiedzy na temat programu oraz poprawa jego upowszechniania
i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na
celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur
programu / krajowych sieci kontaktów.
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ust. 2,

Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii
oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety,
oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.
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ZAŁĄCZNIK II
Wskaźniki
Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu
pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację
obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące
następującego zestawu wskaźników:
Liczba przedstawicieli kadr wymiaru sprawiedliwości, którzy uczestniczyli w działaniach szkoleniowych (w tym w wymianach
pracowników, wizytach studyjnych, warsztatach i seminariach) finansowanych w ramach programu, w tym za pomocą dotacji
operacyjnej na rzecz EJTN
Liczba wymian informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
Liczba trafień na stronach portalu „e-Sprawiedliwość” na potrzeby uzyskania informacji na temat transgranicznych spraw
cywilnych
Liczba osób, które zostały objęte:
(i) działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;
(ii) działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości
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