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BIJLAGE I 

Activiteiten in het kader van het programma 

De in artikel 3, lid 2, bedoelde specifieke doelstellingen van het programma worden met name 

nagestreefd door middel van ondersteuning van de volgende activiteiten: 

1. bewustmaking, verspreiding van informatie ter verbetering van de kennis van het 

beleid en het recht van de Unie, waaronder materieel recht en procesrecht, van 

instrumenten voor justitiële samenwerking, van de desbetreffende jurisprudentie van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie, van vergelijkend recht en van Europese 

en internationale normen; 

2. wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken tussen 

belanghebbenden om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht 

en de rechtsstelsels van de lidstaten, met inbegrip van rechtsstatelijkheid, te 

versterken en het wederzijds vertrouwen te bevorderen; 

3. analyse en monitoring
1
 ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële 

belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen 

schaden en ter verbetering van de tenuitvoerlegging van het recht en het beleid van 

de Unie in de lidstaten; 

4. opleiding van belanghebbenden ter verbetering van de kennis van het beleid en het 

recht van de Unie, waaronder materieel recht en procesrecht, van het gebruik van 

EU-instrumenten voor justitiële samenwerking, van de desbetreffende jurisprudentie 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie, van het juridisch taalgebruik en van 

vergelijkend recht; 

5. ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter 

verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking door 

middel van informatie- en communicatietechnologie, met inbegrip van 

grensoverschrijdende interoperabiliteit van systemen en toepassingen; 

6. ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese 

justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken, om te 

zorgen voor de doeltreffende toepassing en tenuitvoerlegging van het recht van de 

Unie en om het recht, de beleidsdoelstellingen en de strategieën van de Unie op 

gebieden die onder het programma vallen, te bevorderen, alsook de ondersteuning 

van maatschappelijke organisaties die actief zijn op de onder het programma 

vallende gebieden; 

7. bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en 

overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van 

burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een 

netwerk van nationale contactpunten. 

                                                 
1 Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens en statistieken; het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke methoden en, in voorkomend geval, indicatoren of benchmarks; studies, onderzoeken, 

analyses en enquêtes; evaluaties; effectbeoordeling; het opstellen en publiceren van handleidingen, rapporten 

en educatief materiaal. 
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BIJLAGE II 

Indicatoren 

Het programma wordt gemonitord aan de hand van een reeks indicatoren om te meten in 

hoeverre de algemene en specifieke doelstellingen van het programma zijn verwezenlijkt, 

mede met het oog op verlichting van de administratieve lasten en de kosten. Daartoe zullen er 

gegevens worden vergaard met betrekking tot onderstaande indicatoren: 

het aantal magistraten en justitiële personeelsleden dat heeft deelgenomen aan opleidingsactiviteiten (met inbegrip van 

uitwisseling van personeel, studiebezoeken, workshops en seminars) die worden gefinancierd door het programma, onder meer 

door de exploitatiesubsidie van het ENJO 

het aantal uitwisselingen van informatie in het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)  

het aantal treffers op het e-justitieportaal/bladzijden dat tegemoet komt aan de behoefte aan informatie over 

grensoverschrijdende civiele zaken 

het aantal personen dat is bereikt door: 

(i) activiteiten inzake wederzijds leren en uitwisselen van goede praktijken; 

(ii) activiteiten inzake bewustmaking, voorlichting en verspreiding  

 


