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RESPECTAREA DREPTURILOR
FUNDAMENTALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Temeiul juridic al drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii Europene a constat mult timp în
principal în referirea pe care o fac tratatele la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene
a contribuit, astfel, în mare măsură și pe o perioadă îndelungată la respectarea drepturilor
omului în UE. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, care a căpătat forță juridică obligatorie, a lărgit această
temei juridic.

TEMEI JURIDIC

Garantarea drepturilor fundamentale este una dintre realizările dreptului UE. Vreme
îndelungată, tratatele europene nu au cuprins niciun catalog scris al acestor drepturi, ele
limitându-se la a face referire la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale. Tratatele făceau, de asemenea, referire la drepturile fundamentale, astfel cum
rezultă acestea din tradițiile constituționale comune statelor membre, ca principii generale ale
dreptului comunitar. În același timp, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin jurisprudența
sa, și-a adus o contribuție importantă la dezvoltarea și la luarea în considerare a drepturilor
fundamentale.
Odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, la sfârșitul lui 2009, situația a evoluat vizibil, UE
dispunând de o Cartă a drepturilor fundamentale care a căpătat, din acel moment, forță juridică
obligatorie. Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), la articolul 2, prevede că „Uniunea se
întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului
de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care
aparțin minorităților”.
Articolul 6 din TUE aduce următoarele precizări:
„Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene din […] 12 decembrie 2007 […], care are aceeași valoare
juridică cu cea a tratatelor”.
„Uniunea aderă la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.”
„Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale
comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii”.
Articolul 7 din TUE reia o dispoziție deja existentă în cadrul precedentului Tratat de la Nisa,
instituind atât un mecanism de prevenire atunci când există „un risc clar de încălcare gravă”
de către un stat membru a valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE, cât și un mecanism de
sancționare în caz de constatare a „unei încălcări grave și persistente” ale acelorași valori de
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către un stat membru. Parlamentul European dispune atât de un drept de inițiativă, care îi permite
să declanșeze aceste mecanisme, cât și de dreptul de control democratic, deoarece trebuie să își
dea aprobarea pentru punerea lor în aplicare.
O referire la drepturile omului și la libertățile fundamentale se regăsește și în dispozițiile
referitoare la acțiunea externă a Uniunii (articolul 21 din TUE). Articolul 67 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Uniunea constituie un spațiu de libertate,
securitate și justiție, cu respectarea drepturilor fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și
tradiții juridice ale statelor membre.
Anumite drepturi sunt consacrate prin dispoziții specifice ale tratatului. Este, mai ales, cazul
articolului 8 din TFUE, referitor la egalitatea dintre bărbați și femei, precum și al articolului 10,
referitor la combaterea discriminărilor.
Articolul 15 din TFUE, care reia o dispoziție tratatul anterior, cel de la Nisa, consacră dreptul
oricărei persoane fizice sau juridice dintr-un stat membru al Uniunii de a accede la documentele
instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii. De asemenea, articolul 16 din TFUE consacră
dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

REALIZĂRI

A. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a subliniat cu mult timp în urmă necesitatea
respectării drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane. Jurisprudența sa importantă fixează
normele de protecție bazându-se pe o serie de izvoare de drept: dispozițiile tratatelor, inclusiv
Carta drepturilor fundamentale a UE; convențiile internaționale la care fac trimitere tratatele –
în special Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
și Convenția din 1951 de la Geneva privind statutul refugiaților; drepturile fundamentale
care decurg din tradițiile constituționale comune statelor membre și instrumentele juridice
internaționale la care statele membre sunt parte, precum și cele la care este parte UE.
CJUE examinează nu numai compatibilitatea legislației adoptate de UE cu drepturile
fundamentale, dar și compatibilitatea măsurilor luate la nivel național de statele membre pentru
aplicarea legislației UE sau în vederea respectării dreptului UE.
Jurisprudența Curții de Justiție s-a dezvoltat, în principal, în cadrul hotărârilor pronunțate cu
titlu preliminar (articolul 267 din TFUE).
B. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Carta (1.1.6) a fost proclamată de către Comisia Europeană, Consiliu și Parlamentul European
la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa, fiind reafirmată și modificată
ulterior, în 2007. Începând din decembrie 2009, aceasta este obligatorie din punct de vedere
juridic și are aceeași valoare juridică cu cea a Tratatelor, în conformitate cu articolul 6 din TUE.
Drepturile consacrate de Cartă nu reprezintă o noutate: Carta a fost stabilită conform unei
„jurisprudențe constante”, adică reunește drepturile fundamentale deja recunoscute de tratatele
UE, principiile constituționale comune statelor membre, Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor omului și Cartele sociale ale UE și ale Consiliului Europei. Totodată, textul acordă
o atenție deosebită problemelor care decurg din dezvoltarea actuală și viitoare a tehnologiilor
informației sau a ingineriei genetice atunci când consacră drepturi cum ar fi protecția datelor
cu caracter personal sau drepturile legate de bioetică. Acesta răspunde, de asemenea, cerințelor
contemporane referitoare la transparență și imparțialitate în funcționarea administrației Uniunii,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.1.6.pdf


Fişe tehnice UE - 2017 3

încorporând dreptul la o bună administrare și dreptul de acces la documentele administrative,
care sintetizează jurisprudența Curții de Justiție în materie.
Carta reunește în același text toate drepturile persoanelor. Ea pune astfel în practică principiul
indivizibilității drepturilor fundamentale. Renunțând la distincția care fusese menținută până
atunci în textele europene și internaționale între drepturi civile și politice, pe de o parte, și
drepturi economice și sociale, pe de altă parte, Carta enumeră toate drepturilor grupate în jurul
câtorva principii de bază: demnitatea umană, libertățile fundamentale, egalitatea dintre oameni,
solidaritatea, cetățenia și justiția.
Carta vizează exclusiv apărarea drepturilor fundamentale ale omului în contextul actelor
adoptate de instituțiile UE și de statele membre pentru punerea în aplicare a tratatelor UE. Carta
cuprinde un protocol care introduce anumite măsuri derogatorii pentru Regatul Unit și Polonia,
însă sfera de aplicare a acestora rămâne destul de neclară.
C. Aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale (CEDO)
Această Convenție, adoptată în cadrul Consiliului Europei în 1950 și însoțită de o serie de
protocoale, constituie un text esențial în ceea ce privește drepturile fundamentale. Convenția
cuprinde două părți: o parte dedicată drepturilor și libertăților, cuprinzând 17 articole, și o a doua
parte care descrie modalitățile de funcționare și competențele Curții Europene a Drepturilor
Omului cu sediul la Strasbourg. Curtea a produs o jurisprudență importantă care precizează
diferitele drepturi cuprinse în Convenție. Printre acestea, dreptul la viață (articolul 2), interdicția
torturii (articolul 3), interdicția sclaviei și a muncii forțate (articolul 4).
UE ca atare nu este însă parte la CEDO. Toate statele membre sunt însă parte la Convenție.
Articolul 6 alineatul (2) din TUE obligă UE să adere la Convenția europeană a drepturilor
omului, ceea ce înseamnă că, în materie de drepturi fundamentale, UE (după cum este cazul
statelor sale membre, în prezent) se va afla sub controlul unei jurisdicții care nu face parte
din Uniunea Europeană, specializată în protecția drepturilor fundamentale, și anume Curtea
Europeană a Drepturilor Omului. Această aderare le-ar permite cetățenilor europeni, dar și
resortisanților statelor terțe aflați pe teritoriul UE, în special să conteste direct, în fața Curții, pe
baza dispozițiilor CEDO, actele juridice adoptate de UE în aceleași condiții cu actele juridice
ale statelor membre ale Uniunii.
Negocierile privind aderarea UE sunt în curs de desfășurare între Uniunea Europeană și
Consiliul Europei. În iulie 2013, Comisia a solicitat CJUE să își dea avizul cu privire la
compatibilitatea proiectului de acord de aderare cu tratatele. La 18 decembrie 2014, CJUE a
concluzionat că proiectul de acord privind aderarea UE la CEDO nu este compatibil cu legislația
UE (Avizul 2/13).
D. Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale
Agenția succedă, din punct de vedere juridic, Observatorului European al Fenomenelor Rasiste
și Xenofobe, creat în 1997. Obiectivul său principal era să ofere Uniunii Europene și statelor
membre informații obiective, fiabile și comparabile la nivel european cu privire la fenomenele
rasismului, xenofobiei și antisemitismului, cu scopul de a le ajuta să ia măsuri și să conceapă
acțiuni adecvate. Agenția a fost creată printr-un regulament al Consiliului din februarie 2007[1].
Agenția și-a început activitatea în martie 2007, iar sediul său se află la Viena. Obiectivul
agenției este de a oferi instituțiilor UE și statelor membre asistență și expertiză în materie de
drepturi fundamentale. Agenția nu este abilitată să se ocupe de reclamațiile individuale și nu
dispune de competențe decizionale în materie de reglementare; în plus, nu este abilitată nici

[1]Regulamentul (CE) nr. 168/2007, 15 februarie 2007, JO L 53, 22.2.2007.
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să supravegheze situația drepturilor fundamentale în statele membre în sensul articolului 7 din
TUE. Un cadru multianual de cinci ani definește domeniile spre care trebuie să se îndrepte
acțiunea agenției. Sarcinile acesteia constau, în principal, în colectarea, analiza, difuzarea și
evaluarea informațiilor și a datelor pertinente, elaborarea de cercetări și anchete științifice, de
studii pregătitoare și de studii de fezabilitate și în publicarea unui raport anual privind drepturile
fundamentale și a rapoartelor tematice.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

A. Abordare generală
Parlamentul a acordat în mod constant o importanță deosebită respectării drepturilor
fundamentale pe teritoriul Uniunii. Din 1993, Parlamentul organizează în fiecare an câte o
dezbatere și adoptă o rezoluție cu privire la această temă, pe baza unui raport al Comisiei sale
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Parlamentul a adoptat și o serie de rezoluții
care abordează aspecte specifice legate de protecția drepturilor fundamentale în cadrul statelor
membre.
B. Acțiuni speciale
Parlamentul a acordat interes în special codificării acestor drepturi într-un document care are
forță juridică. Astfel, Parlamentul s-a aflat la originea declarației de principiu privind definirea
drepturilor fundamentale, adoptată de cele trei instituții politice ale Uniunii (Comisia, Consiliul
și Parlamentul European), la 5 aprilie 1977, și extinsă în 1989. În 1994, Parlamentul European
a elaborat un catalog al drepturilor fundamentale garantate de Uniune. Parlamentul a acordat o
importanță fundamentală elaborării Cartei, care a fost proclamată drept „una dintre prioritățile
sale de natură constituțională” și a enumerat exigențele sale cu privire la Cartă, în special acelea
ca documentul:
— să capete pe deplin forță juridică obligatorie, prin includerea sa în Tratatul privind Uniunea

Europeană („o Cartă [...] care ar constitui o simplă declarație fără caracter obligatoriu
și [...] care s-ar limita la a enumera drepturi existente ar înșela așteptările legitime ale
cetățenilor”); astfel, Parlamentul a solicitat ca aceasta să fie inclusă în Tratatul de la Nisa,
iar ulterior a solicitat să fie inclusă în tratatul constituțional;

— să recunoască indivizibilitatea drepturilor fundamentale, extinzându-și domeniul de
aplicare la toate instituțiile și organele UE, precum și la toate politicile acesteia, inclusiv
cele care țin de al doilea și al treilea pilon din cadrul competențelor și funcțiilor care i-au
fost încredințate prin tratate.

În ultimul rând, Parlamentul a solicitat în mod regulat ca UE să adere la CEDO, subliniind
că această aderare nu ar conferi un caracter redundant Cartei incluse în tratate, care are acum
forță juridică obligatorie. Parlamentul a solicitat, în repetate rânduri, înființarea Agenției pentru
Drepturi Fundamentale.
În două dintre rezoluțiile sale adoptate în 2014, Parlamentul a solicitat, de asemenea, crearea așa-
numitului „mecanism de la Copenhaga”, adică a unui instrument mai eficient pentru a asigura
faptul că statele membre respectă, în mod efectiv, valorile fundamentale ale Uniunii și principiile
democrației și ale statului de drept. La 25 octombrie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție
conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru
democrație, statul de drept și drepturile fundamentale.
Sarah Sy
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