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SUGESTII

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

1. subliniază importanța utilizării Cartei drepturilor fundamentale a UE în statele membre, la 
nivel național, de către instanțele naționale și prin includerea sa în procedurile legislative; 
își exprimă regretul că au existat numai încercări limitate de promovare a aplicării 
dispozițiilor sale, deși aceasta este o obligație prevăzută la articolul 51 din Cartă;

2. ia act cu preocupare de faptul că o serie de state membre nu au pus în aplicare pe deplin 
sau în mod corect Decizia-cadru a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 
combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul 
dreptului penal1 și standardele sale minime privind infracțiunile de negare, apologie și 
minimizare vădită a anumitor infracțiuni;

3. subliniază faptul că o justiție independentă, libertatea de exprimare și de informare și 
pluralismul în mass-media sunt componente esențiale ale statului de drept; invită Comisia 
să asigure respectarea acestor valori fundamentale ale UE atunci când ele sunt încălcate de 
statele membre;

4. invită Comisia și statele membre să continue punerea în aplicare a principiilor Pilonului 
drepturilor sociale, pentru a garanta drepturile sociale fundamentale la nivelul UE și la nivel 
național, cum ar fi integrarea persoanelor cu dizabilități, condițiile de muncă corecte și 
echitabile, prestațiile sociale și asistența socială;

5. subliniază că sunt necesare garanții suplimentare pentru a asigura protecția vieții private și a 
datelor, având în vedere dezvoltarea noilor tehnologii; constată că, pe lângă implicațiile 
etice ale tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială (IA) și volumele mari de 
date, trebuie luate în considerare drepturile fundamentale;

6. invită Consiliul să finalizeze de urgență ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul 
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pe 
baza unei largi aderări, fără nicio limitare; invită, de asemenea, celelalte state membre să 
ratifice și să pună în aplicare convenția; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mai 
multe state membre au pus în aplicare convenția în mod incorect sau doar parțial; invită 
Comisia să revizuiască legislația de punere în aplicare.

1 JO L 328, 6.12.2008, p. 55-58.


