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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că este necesar să se continue promovarea și consolidarea protecției și evoluției 

drepturilor fundamentale în conformitate cu tratatele și Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene și, mai precis, să se garanteze că valorile Uniunii Europene înscrise la 

articolul 2 și la alte articole aplicabile din Tratatul UE sunt respectate și promovate de UE, 

de instituțiile sale și de statele membre; subliniază că instituțiile europene ar trebui să 

ocupe poziția de lider în acest sens și că statele membre ar trebui să ofere un exemplu de 

urmat în implementarea efectivă a acestor obligații; 

2. subliniază că aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale (CEDO) contribuie în mod semnificativ la apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale ale cetățenilor UE și statelor membre; ia act de 

Avizul nr. 2/13 emis de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în care aceasta concluziona 

că proiectul de acord privind aderarea UE la CEDO nu era compatibil cu dreptul UE; 

invită Comisia și Consiliul să abordeze cât mai curând posibil preocupările formulate de 

Curte în vederea îndeplinirii pe deplin a obligației înscrise la articolul 6 alineatul (2) din 

Tratatul UE de a adera la CEDO și să reia rapid negocierile, astfel încât să se creeze 

valoare adăugată pentru protecția drepturilor în UE; 

3. atrage atenția asupra faptului că toate propunerile legislative, inclusiv acordurile 

internaționale și, în general, toate politicile UE ar trebui să fie monitorizate pentru a 

garanta că respectă Carta drepturilor fundamentale; invită statele membre și Comisia să 

garanteze că întreaga legislație a UE, în special programele de ajustare economică și 

financiară care au avut consecințe negative asupra condițiilor de trai ale multor persoane, 

este în continuare aplicată în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale și cu Carta 

socială europeană (articolul 151 din TFUE), în special în ceea ce privește protecția 

drepturilor economice și sociale; 

4. consideră că încălcarea drepturilor omului, abuzurile sau inegalitățile existente în statele 

membre subminează democrația și statul de drept, precum și încrederea cetățenilor în 

instituțiile Uniunii Europene; subliniază că Parlamentul, fiind singura instituție aleasă 

direct, are rolul de a monitoriza propunerile legislative și politicile pentru a asigura 

conformitatea acestora cu Carta; invită legiuitorul UE să promoveze valorile UE în 

conformitate cu articolul 3 din TUE, în special incluziunea și egalitatea, astfel cum este 

prevăzut la articolele 8, 9 și 10 din TFUE;  

5. reamintește, în acest context, necesitatea de a asigura mai mult decât oricând coerența 

dintre aspectele interne și cele externe, inclusiv privind acordurile internaționale, ale 

protecției și promovării drepturilor omului în Uniunea Europeană și subliniază că 

legislația și elaborarea de politici în domeniul securității și justiției și dimensiunea externă 

a politicilor Uniunii ar trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE, precum și 

CEDO pentru că scopul politicilor de securitate și justiție trebuie să fie garantarea și 

protejarea libertății și drepturilor fundamentale; 
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6. subliniază importanța garantării, în toate statele membre, a unei protecții efective și 

coerente a statului de drept și a prevenirii încălcării drepturilor fundamentale; recunoaște 

că statul de drept joacă un rol-cheie în prevenirea cazurilor de încălcare a drepturilor 

fundamentale; reamintește că drepturile fundamentale sunt parte integrantă din valorile 

UE și că articolul 7 din TUE conține un mecanism de răspuns la orice încălcare gravă sau 

la orice risc clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor menționate la 

articolul 2 din TUE și subliniază că articolul 7 ar trebui aplicat în mod uniform tuturor 

statelor membre, pentru a asigura egalitatea de tratament; 

7. salută, prin urmare, prevederile-cadru adoptate de Comisie la 11 martie 2014 cu privire la 

un nou cadru în UE pentru consolidarea statului de drept, precum și decizia Consiliului 

Afaceri Generale din 16 decembrie 2014 privind instituirea unui dialog permanent în 

Consiliu între statele membre cu privire la situația statului de drept în UE, întrucât ambele 

mecanisme ar trebui utilizate înainte de inițierea unei proceduri în temeiul articolului 7 din 

TUE, și invită Comisia și Consiliul să informeze periodic Parlamentul; 

8. observă însă, în același timp, obstacolele majore din calea aplicării acestuia, în special 

faptul că o constatare formală a existenței unei încălcări grave și persistente a valorilor 

fundamentale ale Uniunii într-un stat membru necesită unanimitate în Consiliu conform 

articolului 7 alineatul (2) din TUE; 

9. îndeamnă instituțiile și statele membre ale UE să prevadă un mecanism suplimentar pentru 

controlul efectiv al respectării drepturilor fundamentale și statului de drept în statele 

membre; consideră că, fără a aduce atingere mecanismelor existente, deja aplicabile în caz 

de încălcări grave și persistente, alternativa propusă ar trebui: 

 (a)  să extindă mandatul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

pentru a include în competențele sale monitorizarea situației drepturilor fundamentale 

și a statului de drept din toate statele membre atât în cadrul, cât și în afara aplicării 

legislației Uniunii Europene, astfel încât să-i permită acesteia să facă publice 

informațiile privind încălcarea drepturilor fundamentale de către un stat membru; 

 (b)  să permită Comisiei, pornind de la concluziile din rapoartele elaborate de Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor, în conformitate cu articolul 2 din TUE pentru a garanta în mod eficace un 

nivel înalt de protecție a drepturilor fundamentale în statele membre; 

10. subliniază importanța cooperării dintre instituțiile UE și parlamentele naționale, precum și 

dintre aceste organisme și Consiliul Europei și alte organizații; subliniază că protecția 

drepturilor minorităților este un principiu de bază al democrației și deplânge orice formă 

de discriminare împotriva minorităților și persoanelor și comunităților vulnerabile, astfel 

cum sunt menționate la articolul 2 din TUE; ia act de decizia Consiliului de a monitoriza 

situația drepturilor omului în Uniunea Europeană; 

11. reamintește importanța crucială a transpunerii și implementării corecte și la timp a 

legislației UE, în special atunci când afectează și face să evolueze drepturile 

fundamentale; 

12. subliniază necesitatea de consolidare a transparenței, a responsabilității democratice și a 
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deschiderii instituționale în UE și îndeamnă instituțiile UE responsabile și statele membre: 

 – să își accelereze eforturile în vederea unei revizuiri imediate a Regulamentului (CE) 

nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale 

Consiliului și ale Comisiei, în scopul garantării transparenței maxime și a unor 

proceduri simplificate pentru accesul publicului la informații și documente; invită 

Comisia, în acest sens, să reia inițiativa legislativă a unui act privind accesibilitatea, 

sub forma unui instrument orizontal capabil să sporească protecția persoanelor cu 

dizabilități și să asigure, în acest scop, coerența tuturor politicilor care țin de 

competența UE; 

 – să inițieze o revizuire a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană 

[Regulamentul (UE) nr. 211/2011], în cursul acestei legislaturi, pentru a îmbunătăți 

funcționarea acestuia prin aducerea de modificări în vederea eliminării tuturor 

obstacolelor de tip administrativ, organizațional și financiar, din cauza cărora nu toți 

cetățenii europeni îți pot exercita în mod adecvat influența lor democratică prin 

intermediul ICE, astfel cum este prevăzut în tratate; îndeamnă Comisia să includă, de 

asemenea, în propunerea sa, dispozițiile necesare pentru a pune capăt excluziunii 

anumitor grupuri de cetățeni, precum persoanele nevăzătoare sau cele care locuiesc în 

străinătate, de la exercitarea dreptului lor de a sprijini inițiativele cetățenești, pentru că 

o astfel de excluziune limitează egalitatea între cetățeni; 

 – să inițieze o revizuire a Directivei 93/109/CE de stabilire a normelor de exercitare a 

dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii 

Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți, pentru a-i 

ajuta pe cetățenii UE care sunt rezidenți ai altui stat decât cel de origine să participe la 

alegerile europene în țara lor de reședință; invită statele membre să permită tuturor 

cetățenilor lor, inclusiv celor care locuiesc în afara UE, să voteze în alegerile 

europene, în special prin intermediul unei campanii de informare în timp util; 

 – să atragă atenția asupra segmentului tot mai mare de populație care este complet privat 

de dreptul de vot în ceea ce privește alegerile naționale, pentru că nu pot vota nici în 

țara lor de origine, nici în țara de reședință. 
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