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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Raportul Comisiei din 24 ianuarie 2017, intitulat „Consolidarea 
drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice - Raportul din 2017 
privind cetățenia Uniunii” (COM(2017)0030),

– având în vedere rezoluția sa din 12 decembrie 2017 referitoare la raportul privind 
cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor 
democratice1,

– având în vedere Directiva 2004/38/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora,

– având în vedere concluziile Consiliului din 9 iunie 2011 privind finalizarea procesului 
de evaluare a gradului de pregătire a Bulgariei și a României pentru punerea în aplicare 
a acquis-ului Schengen (9166/3/11 și, respectiv, 9167/3/11),

– având în vedere notificarea intenției Regatului Unit de a se retrage din Uniunea 
Europeană adresată Consiliului European de către prim-ministrul britanic la 29 martie 
2017 în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE),

– având în vedere rezoluția sa din 13 noiembrie 2018 referitoare la standardele minime 
pentru minorități în UE3,

– având în vedere rezoluția sa din 7 februarie 2018 referitoare la protecție și 
nediscriminare în ceea ce privește minoritățile în statele membre ale UE4,

A. întrucât, în conformitate cu articolul 2 din TUE, Uniunea Europeană se întemeiază pe 
valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, 
precum și pe respectarea drepturilor omului;

B. întrucât Carta drepturilor fundamentale a UE reunește toate drepturile personale, civice, 
politice, economice și sociale de care beneficiază cetățenii UE; întrucât Carta vizează 
protejarea cetățenilor europeni de discriminarea bazată pe motive precum sexul, rasa, 
culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau 
convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate 
națională, proprietatea, nașterea, handicapul, vârsta sau orientarea sexuală; întrucât 
articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) interzice 
discriminarea pe motive de naționalitate;

                                               
1 JO C 369, 11.10.2018, p. 11.
2 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0447.
4 JO C 463, 21.12.2018, p. 21.
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C. întrucât consolidarea drepturilor cetățenilor și ale instituțiilor democratice implică, de 
asemenea, combaterea tuturor formelor de discriminare și a inegalității de gen;

D. întrucât exercitarea cu succes a drepturilor cetățenești presupune ca statele membre să 
respecte toate drepturile și libertățile consacrate în Carta drepturilor fundamentale;

E. întrucât cetățenia UE este dobândită prin cetățenia unui stat membru și completează în 
mod clar cetățenia națională în conformitate cu articolul 9 din TUE; întrucât cetățenia 
Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia; întrucât statele membre 
ar trebui să facă uz de prerogativa lor de a acorda cetățenia într-un spirit de cooperare 
echitabilă, în conformitate cu tratatele, care au consolidat drepturile și garanțiile 
cetățeniei UE, conferind astfel valoare juridică Cartei drepturilor fundamentale; întrucât 
Irlanda de Nord este un caz special în care cetățenii, în conformitate cu Acordul comun 
UE-Regatul Unit din decembrie 2017, ar trebui să se bucure de drepturile lor în calitate 
de cetățeni UE, să aibă acces la acestea și să le exercite acolo unde își au reședința; 
întrucât articolul 20 din TFUE prevede că este cetățean al Uniunii orice persoană care 
are cetățenia unui stat membru, drepturile și obligațiile sale fiind consacrate în tratate și 
în Cartă;

F. întrucât dreptul la tratament egal reprezintă unul din principiile fondatoare ale Uniunii 
Europene și un drept fundamental al tuturor persoanelor; întrucât, atunci când instituie 
cetățenia Uniunii, articolul 9 din TUE menționează în mod explicit că Uniunea trebuie 
să respecte principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție egală din 
partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale;

G. întrucât aproximativ 8 % din cetățenii UE aparțin unei minorități naționale, iar 
aproximativ 10 % vorbesc o limbă regională sau minoritară; întrucât UE nu a elaborat 
încă un cadru comun la nivelul UE pentru a le garanta drepturile, care pot include 
criterii de referință și sancțiuni;

H. întrucât, potrivit Raportului Comisiei din 2017 privind cetățenia Uniunii, începând din 
2012, un număr tot mai mare de persoane au declarat că s-au confruntat cu o anumită 
formă de discriminare;

I. întrucât libertatea de circulație este una dintre cele patru libertăți fundamentale ale UE, 
o piatră de temelie a integrării europene și unul dintre cele mai apreciate drepturi ale 
cetățenilor UE; întrucât dreptul la libertatea de circulație și exercitarea acestuia sunt 
esențiale pentru cetățenia UE; întrucât cetățenii UE se pot, încă, confrunta cu o serie de 
obstacole persistente sau noi în calea exercitării dreptului lor la libertatea de circulație și 
a dreptului de ședere, cum ar fi cerințe excesive de documente, proceduri greoaie pentru 
obținerea dreptului de ședere, dificultăți în ceea ce privește accesul la serviciile de 
sănătate sau proceduri de lungă durată pentru obținerea dreptului la muncă sau pentru 
recunoașterea calificărilor profesionale; întrucât unii cetățeni europeni au fost supuși 
unei expulzări sau unor ordine de expulzare de pe teritoriul UE;

J. întrucât crearea spațiului Schengen și integrarea acquis-ului Schengen în cadrul UE 
amplifică în mod semnificativ libera circulație în UE și constituie una dintre cele mai 
mari realizări ale procesului de integrare europeană; întrucât Consiliul, în concluziile 
sale din 9 iunie 2011 (9166/3/11 și 9167/3/11), a confirmat încheierea cu succes a 
procesului de evaluare a Bulgariei și României și capacitatea tehnică a acestora de a 
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adera la spațiul Schengen;

K. întrucât Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene ai cărei 
membri sunt aleși în mod direct; întrucât principiile democrației reprezentative, 
responsabilității și transparenței reprezintă piloni fundamentali ai Parlamentului 
European;

L. întrucât cetățenii europeni sunt direct reprezentați în Parlamentul European și au dreptul 
democratic de a candida și de a vota la alegerile europene, chiar dacă există aranjamente 
specifice anumitor state membre, conform tratatelor; întrucât aceste drepturi ar trebui 
respectate chiar și în cazul cetățenilor care au reședința pe teritoriul unui alt stat 
membru; întrucât cetățenii UE ar trebui, în conformitate cu articolul 22 din TFUE și cu 
articolul 10 din TUE, să aibă dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru 
Parlamentul European;

M. întrucât libertatea de circulație constituie unul dintre cele mai importante principii ale 
Uniunii Europene; întrucât cetățenii europeni care și-au exercitat dreptul la libertatea de 
circulație se pot confrunta cu privarea de dreptul de vot sau cu obstacole în ceea ce 
privește votul la alegerile europene și locale în statele membre gazdă în care acest drept 
nu este facilitat și promovat în mod adecvat;

N. întrucât Irlanda de Nord ar fi cel mai grav afectată de Brexit; întrucât reintroducerea 
unei frontiere fizice cu Republica Irlanda constituie o preocupare specială, dat fiind 
faptul că afectează libertatea de circulație și drepturile care decurg din cetățenia UE;

O. întrucât introducerea cetățeniei europene reprezintă o realizare a proiectului european, 
care încă nu își valorifică întregul potențial; subliniază că aceasta este o construcție 
unică în lume,

1. subliniază că UE are obligația de a proteja minoritățile și de a le garanta drepturile în 
aceeași măsură cu populația majoritară; observă că articolul 2 din TUE consideră 
protecția minorităților drept una dintre valorile fundamentale ale UE; menționează, de 
asemenea, că articolul 21 (privind nediscriminarea) și articolul 22 (privind diversitatea 
culturală, religioasă și lingvistică) din Carta drepturilor fundamentale au dobândit o 
formă juridică cu caracter obligatoriu în TFUE; ia act de faptul că toate drepturile 
actuale disponibile în temeiul Cartei și al Convenției europene a drepturilor omului, 
alături de supravegherea și măsurile de protecție oferite de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, sunt fundamentale pentru cetățenii din Irlanda de Nord în vederea punerii în 
aplicare a Acordului din Vinerea Mare;

2. subliniază faptul că comunitățile autohtone aparținând minorităților naționale, etnice sau 
lingvistice reprezintă o contribuție specială la diversitatea și cultura europeană; 
reamintește că conservarea și promovarea diversității culturale și lingvistice în și între 
statele membre reprezintă o valoare fundamentală și, în același timp, o sarcină 
importantă a Uniunii Europene;

3. subliniază faptul că cetățenii europeni nu își cunosc suficient drepturile care decurg din 
cetățenia Uniunii, inclusiv dreptul de a vota la alegerile europene și locale sau de a 
primi protecție consulară din partea ambasadelor altor state membre; invită Comisia și 
statele membre să promoveze participarea cetățenilor la viața democratică, prin 
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informarea deplină a acestora cu privire la drepturile lor de vot și prin eliminarea 
barierelor din calea participării lor, și să abordeze aspecte legate de accesibilitate, 
participare, nediscriminare și egalitate, astfel încât toți cetățenii UE, inclusiv persoanele 
cu handicap, să își poată exercita drepturile fundamentale în același mod ca și ceilalți 
cetățeni;

4. ia act de faptul că există state membre care nu extind dreptul de vot la alegerile pentru 
Parlamentul European pentru resortisanții lor, care sunt cetățeni europeni, practică ce 
limitează diversitatea de opinii în cadrul Parlamentului și diminuează responsabilitatea 
instituțiilor europene față de cetățenii europeni; consideră că statele membre trebuie să 
se asigure că resortisanții lor beneficiază de protecția tuturor drepturilor economice, 
sociale, politice, de mediu și democratice asociate cu cetățenia UE; subliniază că există 
diferite practici în statele membre în ceea ce privește aplicarea dreptului consacrat la 
articolul 20 alineatul (2) din TFUE; încurajează statele membre să extindă dreptul de 
vot cât mai mult posibil;

5. invită Comisia să monitorizeze în mod regulat punerea în aplicare a Directivei 
2004/38/CE în statele membre și să ia măsuri adecvate pentru a elimina potențialele 
obstacole din calea libertății de circulație, permițând astfel tuturor cetățenilor UE să se 
bucure pe deplin de libertatea de circulație fără a întâmpina obstacolul reprezentat de 
verificările la frontiere;

6. invită Consiliul și Consiliul European să permită tuturor țărilor care îndeplinesc 
criteriile tehnice necesare să devină membre ale spațiului Schengen, astfel încât toți 
cetățenii UE să poată beneficia de libertatea de circulație fără a fi supuși controalelor la 
frontieră;

7. ia act de faptul că aproape 7 milioane de cetățeni ai UE trăiesc în prezent în țări din 
afara UE și că se preconizează că acest număr va crește până la cel puțin 10 milioane 
până în 2020; subliniază că statele membre trebuie să sprijine o participare democratică 
largă la alegerile europene din 2019; solicită punerea în aplicare deplină și efectivă a 
Directivei (UE) 2015/637 pentru a asigura protecția consulară a cetățenilor UE în țările 
terțe în care statele lor membre nu sunt reprezentate;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la practicile utilizate de unele state membre, cum ar fi 
„vizele de aur”, care acordă cetățenia resortisanților țărilor terțe doar în schimbul unor 
investiții, pe baza unor criterii minime; subliniază că cetățenia UE nu ar trebui să fie 
redusă la o marfă; îndeamnă statele membre să renunțe la vânzarea de permise de ședere 
și cetățenie prin intermediul sistemelor de vize de aur și de programe pentru investitori, 
dat fiind riscul sporit de corupție, abuz și utilizare necorespunzătoare a spațiului 
Schengen în scopuri infracționale; invită Comisia, în contextul propunerii sale, să ia în 
considerare cu atenție „sistemele naționale de acordare a cetățeniei UE investitorilor” și 
să sublinieze procedurile pe care statele membre trebuie să le urmeze în exercitarea 
competențelor lor de a acorda cetățenia într-un mod care să fie pe deplin compatibil cu 
legislația UE;

9. îndeamnă statele membre să ia în considerare situația specială a copiilor cetățenilor UE 
care își exercită drepturile conferite de tratate, atunci când acești copii se pot confrunta 
cu dificultăți în îndeplinirea criteriilor de cetățenie în temeiul normelor naționale, în 
special în cazul în care o cerință de cetățenie poate presupune demonstrarea unei 
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legături strânse cu țara în cauză;

10. ia act cu îngrijorare de faptul că dreptul la viața de familie al multor cetățeni ai UE 
căsătoriți sau care se află într-o relație stabilă cu resortisanți ai țărilor terțe poate fi 
compromis din cauza legislației naționale sau a punerii în aplicare necorespunzătoare a 
acesteia; de asemenea, poate fi compromisă capacitatea acestora de a-și exercita 
drepturile conferite de tratate atunci când călătoresc în interiorul UE;

11. îndeamnă statele membre să fie proporționale în orice decizie cu privire la expulzarea 
cetățenilor UE neresortisanți de pe teritoriul lor și reamintește că astfel de decizii trebuie 
să se refere la persoana în cauză, după examinarea corespunzătoare a circumstanțelor și 
trebuie să respecte drepturile fundamentale;

12. invită Agenția pentru Drepturi Fundamentale să înceapă abordarea discriminării 
împotriva limbilor regionale sau minoritare la nivel local, regional și național în 
programul său de lucru;

13. consideră că, pentru a da sens trimiterilor la minorități și la egalitatea tuturor cetățenilor 
UE din articolul 2 și, respectiv, articolul 9 din TUE, precum și pentru a realiza în mod 
mai eficient potențialul cetățeniei UE, Uniunea ar trebui să adopte măsuri pentru a 
garanta protecția valorilor sale fondatoare și a drepturilor minorităților; reiterează 
necesitatea unui sistem cuprinzător de protecție al Uniunii Europene pentru minoritățile 
naționale, etnice și lingvistice autohtone, prin încorporarea instrumentelor de drept 
internațional existente și urmând cele mai bune practici dovedite din UE; consideră că 
un astfel de cadru ar trebui să aibă propriile sale standarde ridicate și să fie însoțit de un 
mecanism solid de monitorizare;

14. condamnă cu fermitate numărul tot mai mare de acte de rasism, xenofobie, discriminare 
și incitare la ură, precum și cazurile de violență comise de organizațiile neofasciste și 
neonaziste dintr-o serie de state membre ale UE;

15. subliniază că apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor din UE-27 care locuiesc sau 
au locuit în Regatul Unit și ale cetățenilor Regatului Unit care locuiesc sau au locuit în 
UE-27 trebuie să fie considerată o prioritate absolută în cadrul negocierilor referitoare la 
retragerea Regatului Unit; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la stadiul actual al 
negocierilor privind ieșirea Regatului Unit din UE și cu privire la consecințele 
dezastruoase pe care le-ar avea un scenariu de statu-quo pentru viața a peste cinci 
milioane de persoane; solicită guvernelor Regatului Unit și Irlandei să se asigure că 
drepturile, astfel cum sunt prevăzute în tratatele UE și în acordurile internaționale 
relevante, ale cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie și în Irlanda de Nord sunt 
protejate după Brexit;

16. îndeamnă Comisia să acționeze în mod ferm și rapid, solicitându-le statelor membre 
toate datele și controalele relevante pentru a se asigura că integritatea și securitatea 
sistemului Schengen nu sunt compromise.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 10.1.2019
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