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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual 
pe 2018-2019

(2019/2199(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere trimiterile făcute în rapoartele anterioare la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană,

– având în vedere dezbaterea sa în plen privind măsurile urgente necesare pentru a ajuta 
persoanele fără adăpost din Europa, care a avut loc la Strasbourg la 13 ianuarie 2020,

– având în vedere principiul 19 al Pilonului european al drepturilor sociale, care prevede 
că „trebuie asigurat accesul la locuințe sociale sau la o asistență pentru locuințe de bună 
calitate pentru persoanele aflate într-o situație dificilă”,

– având în vedere articolul 31 din Carta socială europeană revizuită, referitor la dreptul la 
locuință,

– având în vedere opiniile adoptate de Comitetul pentru drepturile economice, sociale și 
culturale al ONU în temeiul Protocolului opțional la Pactul internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale din 11 octombrie 2019 privind comunicarea nr. 
37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) ( López Albán v Spania),

– având în vedere articolul 34 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (denumită în continuare „Carta”), care consacră dreptul la asistență socială și 
la asistență pentru locuință, în vederea combaterii excluziunii sociale și a sărăciei,

– având în vedere raportul din 2019 al Rețelei europene de politici sociale, intitulat 
„Sărăcia în rândul celor care au un loc de muncă: analiză a politicilor naționale”,

– având în vedere opinia Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 
29 iunie 2018, intitulată „Grecia: măsurile imediate necesare pentru a protecția 
drepturilor omului în cazul migranților”,

– având în vedere Rezoluția 2280 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 11 
aprilie 2019, intitulată „Situația migranților și a refugiaților în insulele grecești: trebuie 
făcut mai mult”,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european 



PE646.996v01-00 4/13 PR\1197927RO.docx

RO

Plus (FSE+)1,

– având în vedere articolul 2 din Carta socială europeană revizuită,

– având în vedere articolul 31 din Cartă,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 9 aprilie 2019 privind politica economică 
a zonei euro2,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la politicile de ocupare a 
forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro3,

– având în vedere Strategia UE pentru tineret 2019-2027,

– având în vedere Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în 
Uniunea Europeană4,

– având în vedere Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 
20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și 
îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului5,

– având în vedere raportul general privind activitățile Grupului de experți pentru lupta 
împotriva traficului de ființe umane din 7 iulie 2017, în referitor la punerea în aplicare a 
Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane de către 
Irlanda (GRETA(2017)28),

– având în vedere comunicarea din 28 noiembrie 2018 a Comisiei adresată Parlamentului 
European, Consiliului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European, 
Comitetului Regiunilor și Băncii Europene de investiții, intitulată „O planetă curată 
pentru toți: O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, 
modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” (COM 
(2018) 0773),

– având în vedere principiul 16 al Pilonului european al drepturilor sociale, conform căruia 
orice persoană are dreptul de a avea acces în timp util la servicii medicale preventive și 
curative de calitate și accesibile din punct de vedere financiar,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la situația din Mediterana și 
la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE6,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 octombrie 2017 referitoare la sistemele penitenciare 
și condițiile din închisori7,

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0350. 
2 JO C 136, 12.4.2019, p. 1.
3 Texte adoptate, P9_TA(2019)0033. 
4 JO L 186, 11.7.2019, p. 105.
5 JO L 188, 12.7.2019, p. 79.
6 JO C 58, 15.2.2018, p. 9.
7 JO C 346, 27.9.2018, p. 94.
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– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2017 referitoare la Aspecte legate de 
drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea 
atitudinilor negative față de romi8,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-
mediei în Uniunea Europeană9,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la un set de orientări destinate 
statelor membre pentru a evita incriminarea asistenței umanitare10,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2018 referitoare la folosirea datelor 
utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției 
datelor11,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2019 referitoare la drepturile persoanelor 
intersexuale12,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2019 referitoare la dreptul de a protesta 
pașnic și la folosirea proporționată a forței13,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 martie 2019 referitoare la drepturile fundamentale 
ale persoanelor de origine africană în Europa14,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației 
sexuale în Polonia15,

– având în Rezoluția sa din 26 noiembrie 2019 referitoare la drepturile copiilor cu ocazia 
celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului16,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la discriminarea publică 
și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de 
„zone fără LGBTI”17, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la audierile în curs în temeiul 
articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Polonia și Ungaria18,

– având în vedere decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 19 decembrie 
2017 în cauza A.R. și L.R. împotriva Elveției (22338/15), care afirmă că o educație 
sexuală cuprinzătoare este în interesul superior al copilului și este în concordanță cu 
interesul legitim de protecție a copiilor împotriva abuzurilor sexuale și de protecție a 

8 JO C 346, 27.9.2018, p. 171.
9 Texte adoptate, P8_TA(2018)0204.
10 Texte adoptate, P8_TA(2018)0314.
11 Texte adoptate, P8_TA(2018)0433.
12 Texte adoptate, P8_TA(2019)0128.
13 Texte adoptate, P8_TA(2019)0127.
14 Texte adoptate, P8_TA(2019)0239.
15 Texte adoptate, P9_TA(2019)0058.
16 Texte adoptate, P9_TA(2019)0066.
17 Texte adoptate, P9_TA(2019)0101.
18 Texte adoptate, P9_TA(2020)0014.
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sănătății publice, ceea ce înseamnă că părinții nu au în mod necesar dreptul de a-și 
sustrage copiii de la educația sexuală,

– având în vedere decizia Curții Europene a Drepturilor Omului din 13 iunie 2019 în 
cauza Sh.D. și alții împotriva Greciei, Austriei, Croației, Ungariei, Macedoniei de Nord, 
Serbiei și Sloveniei (141165/16), în care afirmă că vulnerabilitatea extremă a copilului 
ar trebui să prevaleze asupra situației neregulamentare și că ar trebui luate măsurile 
necesare pentru protecția lor, precum și că autoritățile au încălcat articolul 5 aplicând în 
mod automat regimul de custodie ca măsură de protecție, fără a lua în considerare nicio 
alternativă la detenție și nici cerința din dreptul UE de a evita detenția copiilor;

– având în vedere raportul Comitetul pentru Egalitate și Nediscriminare al Consiliului 
Europei din 12 septembrie 2019, referitor la violența obstetrică și ginecologică, care 
detaliază o serie de încălcări grave ale drepturilor omului în cazul femeilor aflate în 
îngrijiri medicale,

– având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 3 octombrie 
2019 privind violența obstetrică și ginecologică (RES 2306), în care Adunarea solicită 
Consiliului Europei să combată violența ginecologică și obstetrică și formulează 
recomandări cu privire la modalitatea de a face acest lucru,

– având în vedere raportul Comisarului Consiliului Europei pentru drepturile omului din 21 
mai 2019, ca urmare a vizitei sale în Ungaria, în perioada 4-8 februarie 2019 
(CommDH(2019)13),

– având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 28 iunie 2019 
referitoare la politicile și practicile de returnare în statele membre ale Consiliului Europei 
(RES 2299),

– având în vedere diferitele rapoarte ale ONG-urilor internaționale, europene și naționale,

– având în vedere activitatea desfășurată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene (FRA), Consiliul Europei și Comisia de la Veneția,

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene 
pentru Drepturile Omului,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice din 1 august 2011 (Convenția de la Istanbul),

– având în vedere activitatea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, a 
Comisiei pentru afaceri constituționale, a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea 
de gen și a Comisiei pentru petiții,

– având în vedere Raportul anual pe 2018 al Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor 
fundamentale a UE (COM(2019)0257),

– având în vedere Rapoartele ADF pe 2018 și 2019 privind drepturile fundamentale,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,



PR\1197927RO.docx 7/13 PE646.996v01-00

RO

– având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri constituționale, Comisiei pentru 
drepturile femeilor și egalitatea de gen și Comisiei pentru petiții,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-
0000/2020),

A. întrucât UE nu este doar o uniune monetară, ci și una socială, conform Cartei, 
Convenției europene a drepturilor omului, Cartei sociale europene și Pilonului european 
al drepturilor sociale;

B. întrucât femeile de etnie romă sunt deosebit de afectate în privința drepturilor femeilor 
și se confruntă adesea cu forme exacerbate de hărțuire verbală, fizică, psihologică și 
rasială în serviciile de sănătate reproductivă, după cum s-a constatat în Bulgaria19; 
întrucât femeile de etnie romă se confruntă în acest stat membru și cu segregarea etnică 
în unitățile medicale pentru sănătatea mamelor, fiind plasate în spații speciale, cu băi și 
cantine separate20; întrucât, în unele state membre, cum ar fi Republica Slovacă și 
Republica Cehă, romii sunt supuși unor practici sistematice de sterilizare forțată și 
coercitivă și nu reușesc să obțină reparații adecvate, inclusiv compensații, pentru 
încălcările drepturilor omului de la care sunt supuși21;

C. întrucât, la 1 octombrie 2019, Comitetul pentru afaceri juridice și drepturile omului al 
Consiliului Europei a aprobat o anchetă privind numărul tot mai mare de politicieni de 
la nivel național, regional și local care au fost urmăriți penal pentru declarațiile făcute în 
exercitarea mandatului lor în Spania22;

D. întrucât continuă să fie raportate în întreaga UE multe cazuri de utilizare 
disproporționată a forței împotriva demonstranților pașnici, inclusiv bătăi; întrucât 
autoritățile de aplicare a legii din unele state membre, cum ar fi România23, Spania și 
Franța24, utilizează din ce în ce mai mult arme mai puțin letale, cum ar fi bastoane, gaze 

19 Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, „Sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 
femeilor în Europa”, Consiliul Europei, Strasbourg, 2017, pp. 42-44; Decizia Comitetului european pentru 
drepturile sociale din 5 decembrie 2018, Centrul European pentru Drepturile Romilor v Bulgaria, plângerea nr. 
151/2017; Centrul european pentru drepturile romilor, „O femeie de etnie romă, hărțuită de membri rasiști ai 
personalului dintr-un spital în timpul nașterii are câștig de cauză”, Centrul european pentru drepturile romilor, 18 
ianuarie 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-
childbirth-wins-case
20 Decizia Comitetului european pentru drepturile sociale din 5 decembrie 2018, Centrul European pentru 
Drepturile Romilor v Bulgaria, plângerea nr. 151/2017.
21 Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale, „Observații finale cu privire la cel de al treilea raport 
periodic al Slovaciei”, 18 octombrie 2019, E/C.12/SVK/CO/3, punctele 44-45; Comitetul pentru eliminarea 
discriminării rasiale, „Observații finale cu privire la al doisprezecelea și al treisprezecelea raport periodic al 
Cehiei”, 19 septembrie 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, punctele 19-20; Comitetul pentru eliminarea discriminării 
rasiale, „Observații finale cu privire la al unsprezecelea și al doisprezecelea raport periodic al Slovaciei”, 12 
ianuarie 2018, CERD/C/CZE/CO/11-12, punctele 23-24; Comitetul pentru drepturile omului, „Observații finale 
privind al patrulea raport al Slovaciei”, 22 noiembrie 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, punctele 26-27. 
22 Nota introductivă a Comitetului pentru afaceri juridice și drepturile omului al Consiliului Europei, „Ar trebui 
politicienii să fie urmăriți penal pentru declarații făcute în exercitarea mandatului lor?”, 1 octombrie 2019, AS/Jur 
(2019)35. 
23 Rezoluția Parlamentului European din 13 noiembrie 2018 referitoare la statul de drept în România (Texte 
adoptate, P8_TA(2018)0446).
24 Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, „Restrângerea spațiului libertății de întrunire 
pașnică”, Consiliul Europei, Strasbourg, 2019; Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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lacrimogene, grenade de dispersare, arme cu electroșocuri, tunuri de apă și gloanțe de 
cauciuc pentru a controla sau dispersa mulțimea de demonstranți; întrucât numărul 
persoanelor rănite grav în demonstrațiile din ultimii ani ca urmare a utilizării gloanțelor 
de cauciuc este deosebit de frapant;

E. întrucât, prin vânzarea de arme către țări care duc campanii militare brutale, susținând 
diverșii oponenți în conflictele externe, prin susținerea loviturilor împotriva liderilor 
aleși democratic și prin sprijinirea unor sancțiuni strivitoare, UE a exacerbat violența în 
țări deja fragile; întrucât Uniunea are obligația, în temeiul dreptului UE și al dreptului 
internațional, de a-i ajuta pe cei care vin pe teritoriul său pentru a solicita azil; întrucât, 
în plus, UE nu trebuie să creeze sau să ia parte la crearea haosului în țări din afara sa;

F. întrucât returnările reprezintă o încălcare a dreptului UE și a dreptului internațional și 
împiedică migranții să beneficieze de garanțiile juridice prevăzute categoric în 
legislație; întrucât Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei și-a 
exprimat profunda îngrijorare cu privire la relatările repetate privind returnările violente 
efectuate de agenți croați responsabili de aplicare a legii25; întrucât Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu 
privire la practica „returnărilor sumare” în enclavele Ceuta și Melilla, legată de cauzele 
CEDO N.D. v Spania și N.T. v Spania26;

Drepturile economice și sociale

1. recunoaște că UE joacă un rol important în prevenirea sărăciei și a excluziunii sociale în 
statele membre și invită Comisia și Consiliul să ia decizii macroeconomice pe baza 
drepturilor fundamentale consacrate în Cartă;

2. subliniază că efectele măsurilor de austeritate au avut un impact profund asupra 
structurii sociale a UE în multe state membre și că acest lucru continuă în prezent - 
exacerbând inegalitățile deja în agravare și încălcând drepturile fundamentale - și 
afectează deosebit de grav femeile, migranții, romii, nomazii și alte grupuri 
dezavantajate;

3. subliniază că locuința nu este un bun, ci o necesitate, fără de care cetățenii nu pot 
participa pe deplin în societate și nu pot avea acces la drepturile fundamentale; invită 
Comisia și statele membre să integreze recomandările făcute de Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei în observațiile sale din 23 ianuarie 2020, 
intitulate „Dreptul la locuințe accesibile: datoria neglijată a Europei”, în special 
recomandarea conform căreia toate statele membre ar trebui să accepte imediat să își 
asume obligații în temeiul articolul 31 din Carta socială europeană revizuită privind 

„Memorandum privind menținerea ordinii publice și libertatea de întrunire în contextul mișcării „vestelor galbene” 
din Franța”, Consiliul Europei, Strasbourg, 2019; Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, 
„Protecția dreptului la libertatea de expresie și la întrunire pașnică în timpul demonstrațiilor din Catalonia din 
ultima săptămână”, Consiliul Europei, Strasbourg, 2019, 
25 Scrisoare adresată de Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei prim-ministrului Croației la 20 
septembrie 2018; Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, „Bosnia și Herțegovina trebuie să 
închidă imediat tabăra Vučjak și să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți tratamentul migranților în țară”, 
Consiliul Europei, Strasbourg, 2019.
26 Intervenția ca parte terță a Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 22 martie 2018, N.D. 
v Spania și N.T. v Spania, CommDH (2018)11.
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dreptul la locuință și să intensifice investițiile în locuințe sociale, la prețuri accesibile, 
pentru a elimina povara reprezentată de costurile ridicate ale locuințelor, în special 
pentru grupurile dezavantajate și vulnerabile;

4. atrage atenția asupra articolului 37 din Cartă, care afirmă că măsurile de protecție a 
mediului trebuie să fie integrate în politicile Uniunii și consideră că acesta trebuie să fie 
principiul director pentru toate politicile macroeconomice, mai presus de orice alt 
considerent economic, pentru a face față celei mai importante amenințări cu care se 
confruntă umanitatea și pentru a se asigura că toți oamenii au dreptul la un viitor;

Dreptul la egalitatea de tratament

5. reafirmă că femeile și fetele trebuie să aibă control asupra propriului corp și a propriei 
sexualități; invită toate statele membre să garanteze educație sexuală cuprinzătoare, 
accesul facil al femeilor la planificarea familială și la întreaga gamă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la metode moderne de contracepție și la 
avortul legal și în condiții de siguranță;

6. susține cu fermitate că refuzarea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă 
și la drepturile aferente este o formă de violență împotriva femeilor și a fetelor și 
subliniază că CEDO a hotărât în mai multe rânduri că legile restrictive în materie de 
avort și împiedicarea accesului la avortul legal încalcă drepturile fundamentale ale 
femeilor; reiterează faptul că refuzul personalului medical de a furniza întreaga gamă de 
servicii de sănătate reproductivă și sexuală din motive personale nu trebuie să încalce 
dreptul femeilor sau al fetelor de a avea acces la îngrijire reproductivă;

7. condamnă cu fermitate segregarea etnică a femeilor de etnie romă în unitățile de 
îngrijire a sănătății materne; invită statele membre să interzică imediat toate formele de 
segregare etnică în unitățile medicale, inclusiv în unitățile de îngrijire a sănătății 
materne; invită statele membre să pună la dispoziția tuturor persoanelor care au 
supraviețuit unor acte de sterilizare forțată și coercitivă măsuri de compensare eficiente 
și rapide, inclusiv prin instituirea unor sisteme de despăgubire eficace;

8. condamnă infracțiunile bazate pe ură și discursurile de incitare la ură motivate de 
rasism, xenofobie sau intoleranță religioasă sau de prejudecăți pe motive de dizabilitate, 
orientare sexuală, identitate de gen, caracteristici sexuale sau statutul minoritar al unei 
persoane;

Libertățile

9. condamnă încercările guvernelor de a reduce la tăcere organele de presă care le critică și 
de a elimina libertatea și pluralismul mass-mediei, inclusiv prin modalități sofisticate, 
care de obicei nu au ca rezultat transmiterea unei alerte către Platforma Consiliului 
Europei pentru protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor, cum ar fi prin 
achiziționarea de canale de mass-media comerciale de către membri ai guvernelor sau 
de apropiați ai acestora și prin deturnarea canalelor publice de mass-media pentru a 
servi unor interese partizane;

10. condamnă utilizarea intervențiilor violente și disproporționate de către autoritățile de 
aplicare a legii în timpul demonstrațiilor pașnice; încurajează autoritățile naționale 



PE646.996v01-00 10/13 PR\1197927RO.docx

RO

competente să asigure desfășurarea unor anchete transparente, imparțiale, independente 
și efective în cazurile în care se suspectează sau se raportează utilizarea disproporționată 
a forței; reamintește că organele de aplicare a legii sunt pe deplin responsabile de 
îndeplinirea atribuțiilor care le revin și pentru modul în care respectă cadrele juridice și 
operaționale aplicabile;

11. este profund îngrijorat de reducerea tot mai accentuată a spațiului pentru societatea 
civilă independentă din unele state membre; reamintește importanța asigurării unei 
finanțări adecvate pentru sprijinirea activităților societății civile;

Drepturile fundamentale ale migranților, ale solicitanților de azil și ale refugiaților

12. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare Recomandarea Comisarului pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei din iunie 2019 intitulată „Vieți salvate. 
Drepturi protejate. Reducerea decalajului în materie de protecție pentru refugiații și 
migranții din Marea Mediterană”27;

13. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la informațiile legate de acțiunile violente de 
returnare efectuate de organele de aplicare a legii din unele state membre; invită 
Comisia și statele membre să investigheze chestiunea și să ia măsuri eficiente pentru a 
se asigura că astfel de politici și practici sunt eliminate, inclusiv suspendând fondurile 
pentru supravegherea frontierelor și asigurând monitorizarea independentă a activităților 
de control la frontiere de către avocații poporului de la nivel național și de către ONG-
uri; 

Statul de drept și lupta împotriva corupției

14. solicită instituțiilor UE și statelor membre să combată cu determinare corupția sistemică 
și să conceapă instrumente eficace de prevenire, combatere și sancționare a corupției și 
și de luptă împotriva fraudei, precum și să monitorizeze cu regularitate utilizarea 
fondurilor publice; invită Comisia să își reia imediat monitorizarea și raportarea anuală 
privind combaterea corupției, cu referire la instituțiile UE și la statele membre; invită 
statele membre să se conformeze recomandărilor GRECO28;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Grupul de state împotriva corupției (GRECO)

about:blank
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EXPUNERE DE MOTIVE

Cu ocazia celei de a zecea aniversări a punerii în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, este oportun să analizăm în ce stadiu ne aflăm acum, pentru a evalua cum 
putem avansa în mod optim. Carta este o realizare esențială a Uniunii și conține drepturi 
fundamentale semnificative, care sunt absolut esențiale pentru crearea unei Europe care să le 
permită tuturor cetățenilor să își valorifice pe deplin potențialul și demnitatea umană. Cu toate 
acestea, trebuie să recunoaștem că mai avem un drum lung de parcurs până la realizarea 
acestor obiective. În multe state membre și în interiorul Uniunii există probleme profund 
ancorate, care variază de la o lipsă gravă de integrare a Cartei în prioritățile economice și 
politice ale Uniunii, la o lipsă semnificativă de informare a legiuitorilor și a societății civile cu 
privire la Cartă, inclusiv a celor care ar beneficia cel mai mult de dispozițiile acesteia.

O preocupare și mai mare decât simpla lipsă de informare este subminarea activă a drepturilor 
în întreaga Uniune, odată cu răspândirea ideilor rasiste și xenofobe și propagarea pe scară 
largă a islamofobiei și a violenței împotriva refugiaților, a solicitanților de azil și a 
migranților. În plus, în unele state membre au avut loc atacuri concertate la adresa libertății 
presei și a libertății de întrunire și s-au produs scandaluri grave de corupție și statul de drept a 
fost amenințat de la cele mai înalte niveluri ale societății. Între timp, în întreaga Uniune există 
evoluții contradictorii; drepturile femeilor, fetelor și comunității LGBTI avansează 
considerabil în unele țări, existând un sprijin entuziast pentru dreptul la avort și la căsătoria 
între persoane de același sex, în timp ce în alte state aceste drepturi sunt în curs de a fi 
restrânse sau reprimate.

În acest context în care Uniunea se confruntă cu numeroase probleme simultane, utilizarea 
acestui raport pentru a reformula o listă a tuturor aspectelor legate de drepturile omului din 
UE are o valoare redusă, atât în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare, cât și în 
încercarea de a face ca drepturile în aceste domenii să devină realitate. Dacă totul este o 
prioritate, nimic nu mai este prioritar. Raportoarea a dorit ca raportul să fie mai concis și mai 
concentrat pe anumite aspecte, pentru ca mesajul politic să fie mai puternic. Prin urmare, 
există unele probleme legate de drepturile omului care nu au fost ridicate în raport, nu pentru 
că nu sunt suficient de importante, ci mai degrabă pentru că ele vor fi examinate în detaliu în 
alte rapoarte ale LIBE de pe parcursul anului 2020. Acest lucru i-a permis raportoarei să fie 
mai selectivă, să se concentreze pe problemele fundamentale și să atragă atenția asupra 
modului în care unele drepturi fie nu sunt luate în considerare, fie sunt amenințate.

Raportul a inclus trimiteri multiple la Carta drepturilor fundamentale. Scopul trimiterilor 
repetate la Cartă este de a îi îndemna pe cetățeni să devină conștienți de drepturile lor 
consacrate în Cartă și să încurajeze integrarea Cartei în discuțiile privind drepturile 
fundamentale și drepturile omului. Dacă cetățenii ar recurge mai mult la Cartă în cadrul 
litigiilor strategice, ideile și drepturile juridice prevăzute în Cartă ar fi mai bine integrate și 
documentul ar avea o mai mare legitimitate. De asemenea, acest raport anual ar putea să 
menționeze cazuri în care cetățenii sau grupurile societății civile fac plângeri în justiție 
acuzând statele membre de încălcarea drepturilor omului. În acest mod, astfel de litigii ar 
putea fi utilizate pentru a susține afirmațiile din raport. Sperăm că această abordare, precum și 
abordarea generală din raport vor fi adoptate ca strategie care să fie urmată în rapoartele 
viitoare.
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Raportoarea a utilizat prima secțiune a raportului pentru a atrage atenția asupra propunerilor și 
recomandărilor formulate de Parlament, Comisie și Consiliu cu privire la situația actuală a 
drepturilor fundamentale în UE. În plus, raportoarea a utilizat această secțiune pentru a 
evidenția activitatea Consiliului Europei, inclusiv a grupului GRECO și jurisprudența CEDO, 
precum și procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflate în curs de desfășurare 
împotriva statelor membre ale UE. S-a atras astfel atenția asupra unor încălcări grave ale 
drepturilor fundamentale care au avut loc în 2018 și 2019 pe teritoriul UE. Nu există motive 
sau planuri subiacente pentru care să atragem atenția asupra încălcărilor drepturilor omului 
care au avut loc în anumite țări. Trebuie să fie foarte clar faptul că, într-un moment sau altul, 
toate statele membre ale UE au încălcat drepturile fundamentale. Cu toate acestea, trebuie să 
evităm ipocrizia și să relevăm exemple de încălcări ale drepturilor omului din întreaga 
Uniune, indiferent de țara în care se produc acestea. Trebuie să tragem la răspundere statele 
membre în mod egal, fără prejudecăți și indiferent de poziția lor în cadrul UE. A existat o 
reticență în a numi țări specifice sau, cel puțin, anumite țări. Cu toate acestea, dacă pretindem 
că respectăm Carta drepturilor fundamentale și alte acte legislative internaționale și ale UE 
care sunt concepute în scopul protejării drepturilor omului, acest lucru nu ar trebui să conteze: 
o încălcare a drepturilor fundamentale este o încălcare a drepturilor fundamentale, oricare ar fi 
statul responsabil.

Cea de-a doua secțiune a raportului începe prin a se concentra pe drepturile economice și 
sociale. Aceste drepturi sunt considerate ca fiind legate în mod intrinsec de protecția 
împotriva excluziunii sociale, cauzată de sărăcie, lipsa de adăpost, nesiguranța locului de 
muncă și lipsa accesului la asistență medicală și la protecția mediului. Dacă statele membre și 
Uniunea în ansamblul său nu adoptă o strategie pe termen lung, care să abordeze aceste 
domenii în mod integrat, este cert că tendințele negative observate în aceste domenii în 
întreaga UE se vor agrava. Recomandările formulate în această privință fac apel la UE și la 
statele membre să adopte o abordare care să pună accentul pe dimensiunea socială a Uniunii și 
pe rolul vital al acesteia în prevenirea sărăciei și a excluziunii sociale. Situația grupurilor 
vulnerabile a fost subliniată la capitolul dedicat drepturilor economice și sociale, precum și în 
întreg raportul. Dacă drepturile fundamentale sunt amenințate sau chiar încălcate, aceste 
grupuri o simt cel mai mult. În teorie, drepturile fundamentale sunt absolute. Cu toate acestea, 
atunci când cetățenii nu au un acoperiș stabil deasupra capului, nu pot avea acces la asistență 
medicală, la educație sau la alte drepturi economice de bază, nu pot decât să viseze la 
protecția drepturilor lor fundamentale. Dacă atitudinea noastră față de aceste drepturi este una 
serioasă, atunci protecția lor trebuie să fie parte integrantă din toate deciziile luate de Uniune 
și în întreaga Uniune, inclusiv din deciziile referitoare la mediu și la protecția acestuia. La 
acest nivel de bază, mediul nu este un concept abstract, ci un aspect care trebuie privit și tratat 
ca o problemă socială. Din această perspectivă, apar întrebări pertinente, cum ar fi: „cine are 
acces la apă curată și la aer nepoluat, la alimente nutritive, la servicii complete de eliminare a 
deșeurilor? Unde se face curățenie și unde nu?” Nu există nicio linie între „mediu” și 
„societate”. În plus, politicile de protecție a mediului trebuie concepute astfel încât să 
încurajeze incluziunea socială, să nu creeze poveri pe care oamenii obișnuiți să nu le poată 
suporta și care să îi împingă pe oameni și mai adânc în sărăcie sau excluziune.

În ceea ce privește dreptul la egalitate de tratament, raportoarea s-a concentrat asupra 
drepturilor de reproducere în general și drepturile femeilor rome, în special. Dreptul de 
control asupra propriului corp este unul dintre cele mai elementare drepturi fundamentale care 
trebuie garantate dacă dorim ca femeile să beneficieze de egalitate. Deși în unele state 
membre s-au înregistrat progrese importante privind serviciile de avort, în altele accesul la 
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aceste servicii este îngreunat. Raportoarea a remarcat că, în fiecare an, în acest raport există 
afirmații cu privire la discriminarea romilor în general. În mod evident, acest lucru nu are 
niciun impact, întrucât discriminarea continuă. Am considerat că o abordare mai bună este 
aceea de a o afirma răspicat, de a condamna pe deplin faptul că, în 2020, femeile de etnie 
romă sunt discriminate în maternitățile din UE și nu li se permite să folosească aceleași 
toalete sau facilități ca și celelalte femei. Asistăm la fenomenul de sterilizare forțată a 
femeilor rome, unul dintre cele mai explicite exemple de violență împotriva autonomiei fizice 
a femeilor care au loc în Uniune. Cum de se întâmplă acest lucru, când noi facem declarație 
după declarație criticând prevalența discriminării împotriva romilor? Când aceste state 
membre afirmă că respectă drepturile fundamentale? Acest lucru nu poate fi tolerat. 
Afirmațiile generale nu sunt suficient de bune. Trebuie să denunțăm și să eliminăm complet 
această barbarie.

De asemenea, trebuie să îi numim pe cei care subminează libertățile fundamentale, cum ar fi 
dreptul de a protesta și capacitatea cetățenilor de a-i trage la răspundere pe cei aflați la putere 
prin organizare colectivă. Am fost martori la acte brutale de violență din partea poliției 
împotriva protestatarilor din unele țări și am asistat la încarcerarea parlamentarilor, unii 
primind pedepse de peste zece ani pentru că au permis organizarea unui plebiscit democratic. 
De ce Parlamentul denunță încălcări ale statului de drept de către unele state membre, însă 
tace când este vorba de alte state membre?

Parlamentul dedică mult timp situației dificile a refugiaților, a solicitanților de azil și a 
migranților. Acesta a fost unul dintre cele mai puternice teste pentru angajamentul Uniunii 
față de drepturile fundamentale, dar există deficiențe enorme în sistemul Uniunii. 
Responsabilitățile noastre sunt transferate către țări precum Turcia și Libia și se relatează 
cazuri de returnări violente și ilegale la frontierele Uniunii. Aceste încălcări ale 
responsabilității noastre legale trebuie semnalate ferm. Dar trebuie să facem mai mult. 
Trebuie să conectăm politicile externe și de mediu ale statelor membre cu motivele principale 
pentru care oamenii devin solicitanți de azil, cum ar fi faptul că multinaționalele europene 
jefuiesc țările din Sudul global, impactul schimbărilor climatice asupra acestor zone ale lumii 
ca urmare a globalizării și, în special, rolul statelor membre în sprijinirea loviturilor de stat 
împotriva guvernelor alese și rolul sancțiunilor strivitoare, fără a menționa vânzarea de arme 
către cei care duc războaie brutale. Dacă nu abordăm aceste probleme și nu apărăm dreptul 
popoarelor din întreaga lume de a trăi în siguranță și prosperitate în propriile țări, nu vom fi 
niciodată în măsură să respectăm pe deplin obiectivele Cartei.


