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1 JO L 53, 22.2.2007, p 1.
2 Agenţia este dezvoltată pe baza fostului OERX înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al 

Consiliului din 2 iunie 1997 (JO L 151, 10.6.1997, p.1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 
(CE) nr. 1652/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 33).

EXPUNERE DE MOTIVE

contextul propunerii1)

Motivele şi obiectivele propunerii•

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 168/2007 (denumit în 
continuare „regulamentul”)1 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene (denumită în continuare „agenţia”). Agenţia a devenit operaţională la 1 
martie 2007.

Obiectivul agenţiei este de a furniza instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor 
relevante ale Comunităţii, precum şi statelor membre, asistenţă şi expertiză în domeniul 
drepturilor fundamentale, atunci când acestea pun în aplicare legislaţia comunitară, în scopul 
de a le susţine de fiecare dată când iau măsuri sau formulează acţiuni în cadrul domeniilor 
proprii de competenţă, astfel încât drepturile fundamentale să fie pe deplin respectate.

Pentru a realiza acest obiectiv, agenţia îşi îndeplineşte atribuţiile în cadrul competenţelor 
comunitare, astfel cum sunt acestea stabilite de Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene şi, în cadrul exercitării atribuţiilor sale, se raportează la drepturile fundamentale, 
astfel cum sunt definite în articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
inclusiv Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi Carta Socială Europeană. Aceste drepturi fundamentale sunt prevăzute în 
special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, având în vedere statutul 
acesteia şi explicaţiile însoţitoare. Atribuţiile încredinţate agenţiei se referă la colectarea şi 
analiza de informaţii şi date, la furnizarea de consiliere prin intermediul rapoartelor şi 
avizelor, precum şi la cooperarea cu societatea civilă şi la sensibilizarea publicului.

În conformitate cu articolul 5 din regulament, domeniile tematice ale activităţii agenţiei sunt 
determinate de către Consiliu prin intermediul unui cadru multianual. În cadrul acestor 
domenii tematice, agenţia îşi îndeplineşte atribuţiile menţionate anterior în deplină
independenţă. Acest fapt nu aduce totuşi atingere răspunsurilor formulate de către agenţie la 
solicitările Parlamentului European, ale Consiliului sau ale Comisiei, formulate în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (c) şi (d) din regulament, în afara acestor 
domenii tematice, cu condiţia ca resursele sale financiare şi umane să îi permită acest lucru.

Obiectivul prezentei propuneri este de a stabili cadrul multianual pentru agenţie, în 
conformitate cu articolul 5 din regulament.
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2 Agenţia este dezvoltată pe baza fostului OERX înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al 
Consiliului din 2 iunie 1997 (JO L 151, 10.6.1997, p.1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 
(CE) nr. 1652/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 33).

3 Rezoluţii din 17.1.2006, 18.1.2006, 2.2.2006, 16.2.2006, 15.3.2006, 1.6.2006, 14.6.2006, 15.6.2006, 
6.7.2006, 6.9.2006, 28.6.2006, 26.10.2006, 15.11.2006, 16.11.2006, 30.11.2006, 26.5.2005, 
18.1.2007, 1.2.2007, 13.3.2007 şi 26.4.2007.

Contextul general•

Regulamentul stabileşte elementele de bază ale cadrului multianual în articolul 5 alineatul 
(2), care stipulează în primul rând că acest cadru trebuie să acopere o perioadă de cinci ani. 
În al doilea rând, cadrul trebuie să cuprindă, printre domeniile tematice, lupta împotriva 
rasismului, a xenofobiei şi a lipsei de toleranţă asociate acestora. Preambulul regulamentului 
precizează faptul că, pe lângă fenomenele rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, 
activitatea agenţiei, în calitatea acesteia de succesoare a Observatorului European al 
Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe2, trebuie să se concentreze în continuare şi asupra protec
ţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor, precum şi asupra egalităţii de şanse 
între bărbaţi şi femei, ca elemente esenţiale pentru protecţia drepturilor fundamentale.

În al treilea rând, cadrul multianual trebuie să fie în concordanţă cu priorităţile Uniunii, 
ţinând cont de orientările care rezultă din rezoluţiile Parlamentului European şi concluziile 
Consiliului în domeniul drepturilor fundamentale. Următoarele domenii referitoare la 
drepturile fundamentale au fost evocate, în ultimii ani, în cadrul rezoluţiilor Parlamentului 
European3:

rasismul şi xenofobia;-

nediscriminarea şi egalitatea;-

discriminarea pe motive de orientare sexuală; homofobia în Europa;-

discriminarea pe motive de dizabilităţi, chestiunile referitoare la dizabilităţi;-

libertatea de expresie, de asociere, de întrunire şi de gândire; libertatea de expresie pe -
internet;

dreptul de a participa, în condiţii egale, la procesele electorale;-

dreptul la educaţie, la libertatea educaţiei şi la formare profesională al fetelor şi al -
femeilor;

solidaritatea şi drepturile sociale;-

drepturile copiilor;-

egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, drepturile femeilor, violenţa împotriva femeilor; -
mutilarea genitală a femeilor;

traficul de persoane;-

drepturile cetăţenilor şi justiţia;-

dreptul de azil;-

imigrarea; integrarea imigranţilor;-

protecţia minorităţilor naţionale, drepturile minorităţilor şi aspectele referitoare la -
comunitatea romă;

respectul pentru diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică;-
pedeapsa cu moartea;-
sănătatea mentală.-

Pe baza concluziilor Consiliilor Europene din ultimii ani, orientările prioritare elaborate de c
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4 Consiliile Europene de la Bruxelles din 22-23.3.2005, 16-17.6.2005, 15-16.12.2006, 23-24.3.2006, 15-
16.6.2006 şi 14-15.12.2006.

5 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
6 SEC(2007) 500 final din 2 mai 2007.
7 JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
8 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

ătre Consiliu pot fi enumerate după cum urmează4:

politica europeană în domeniul migraţiei, inclusiv politica în materie de integrare şi de -
azil;

aspectele legate de vize şi controlul la frontieră;-

traficul de persoane;-

egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei;-

lupta împotriva terorismului;-

tineretul.-

Cadrul multianual trebuie să ţină cont de resursele financiare şi umane ale agenţiei. 
Resursele financiare ale agenţiei pentru perioada acoperită de acest cadru multianual au fost 
stabilite prin cadrul financiar anexat Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre 
Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară5 şi au fost prezentate în documentul V "Programare financiară 2008-2013" din 
raportul estimativ al Comisiei pentru 20086.

În sfârşit, cadrul multianual trebuie să includă dispoziţii pentru asigurarea complementarită
ţii cu mandatul altor organisme, oficii şi agenţii ale Comunităţii şi ale Uniunii, precum şi cu 
cel al Consiliului Europei şi al altor organisme internaţionale active în domeniul drepturilor 
fundamentale. Agenţiile şi organismele comunitare cele mai relevante în legătură cu acest 
cadru multianual sunt Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei, 
înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1922/20067 şi Controlorul European pentru Protecţia 
Datelor, înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 45/20018.

Deoarece aspectele legate de egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei vor fi tratate de către 
Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei, în conformitate cu 
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1922/2006, un memorandum de înţelegere va fi 
încheiat între agenţie şi institut, atunci când acesta din urmă va deveni operaţional, pentru a 
se asigura o coordonare adecvată, în temeiul articolului 7 din regulament.

Aceste elemente, împreună cu domeniul de activitate al agenţiei, stabilit la articolul 3 din 
regulament, constituie criteriile pe care trebuie să se bazeze cadrul multianual.

Consultarea părţilor interesate şi evaluarea impactului2)
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9 A se vedea Raportul SEC (2005) 849, 30.6.2005.

La 25 octombrie 2004, Comisia a emis o comunicare privind Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale şi a lansat astfel o consultare publică care a dezbătut, între altele, problema 
domeniilor tematice. Au fost primite o sută de răspunsuri după consultarea scrisă. R
ăspunsurile au venit din partea a zece state membre, a organismelor europene şi interna
ţionale, a instituţiilor naţionale de protecţie a drepturilor omului, de luptă împotriva 
discriminării şi pentru egalitatea de şanse, precum şi din partea cercetătorilor universitari, a 
cetăţenilor privaţi şi a aproximativ 60 de organizaţii neguvernamentale. O audiere publică a 
avut loc la data de 25 ianuarie 2005. Au fost înregistraţi mai mult de 200 de participanţi, 
reprezentând părţile interesate menţionate anterior. Părţile interesate consultate au convenit 
stabilirea anumitor priorităţi tematice pentru agenţie, fiind menţionate în special următoarele 
domenii: 

discriminarea (inclusiv la locul de muncă);-

protecţia datelor;-

azilul;-

imigrarea;-

integrarea drepturilor fundamentale în toate politicile comunitare; -

drepturile victimelor;-

drepturile minorităţilor;-

accesul la justiţie;-

condiţiile de detenţie;-

măsurile de luptă împotriva terorismului;-

drepturile sociale fundamentale;-

aspectele legate de egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei.-

Consultarea făcea parte din evaluarea impactului9, care susţinea posibilitatea de a crea o 
„agenţie de observare şi evaluare specializată în politicile Uniunii”. 

Această posibilitate a fost concretizată de regulament, care conţine criteriile pentru definirea 
unei serii de domenii în care aportul agenţiei se dovedeşte cel mai necesar pentru 
dezvoltarea politicilor comunitare. Mai mult, în cadrul elaborării propunerii sale, Comisia a 
consultat consiliul de administraţie al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale cu prilejul 
reuniunii sale din 12-13 iulie şi a primit observaţii în scris prin scrisoarea din data de 25 iulie 
2007. În prezenta propunere, Comisia a ţinut cont de comentariile formulate pe parcursul 
etapei de consultare. Toate documentele referitoare la procedura de consultare şi la 
evaluarea impactului sunt disponibile la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_agency_en.htm

Aspectele juridice ale propunerii3)
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Rezumatul măsurilor propuse•

Pe baza criteriilor stabilite de regulament, Comisia propune includerea următoarelor 
domenii tematice în cadrul multianual al agenţiei pentru perioada 2007-2012:

a) rasismul, xenofobia şi lipsa de toleranţă asociată acestora;

b) discriminarea pe motive de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală sau a persoanelor aparţinând minorităţilor;

c) despăgubirea victimelor, prevenirea infracţiunilor şi alte aspecte similare relevante 
pentru securitatea cetăţenilor;

d) protecţia copiilor, inclusiv drepturile copilului;

e) imigrarea şi integrarea imigranţilor;

f) azilul;

g) aspectele legate de vize şi controlul la frontieră;

h) participarea la funcţionarea democratică a Uniunii;

i) drepturile omului cu privire la societatea informaţională; precum şi

j) accesul la o justiţie eficientă şi independentă.

Lista este „de actualitate” sau „axată pe politici”, ceea ce ar trebui să-i permită agenţiei să
examineze toate problemele în materie de drepturi fundamentale susceptibile să apară în 
cadrul unui domeniu tematic specific. Prin includerea acestor domenii tematice în cadrul 
multianual, toate capitolele din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene vor fi 
afectate într-o anumită măsură şi domeniile tematice vor fi limitate totuşi la un număr 
adecvat.

Temei juridic•

Temeiul juridic pentru propunerea de decizie a Consiliului este articolul 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului.

Alegerea instrumentelor•

Instrumentele propuse: Decizie a Consiliului, care constituie un instrument juridic adecvat 
pentru stabilirea cadrului multianual pentru o agenţie comunitară.

Implicaţii bugetare4)

Propunerea nu are nicio implicaţie directă pentru bugetul UE.
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Explicarea detaliată a propunerii5)
Domeniile tematice ale activităţii agenţiei (articolul 2) permit acesteia să abordeze toate -
problemele în materie de drepturi fundamentale care pot apărea în cadrul unui domeniu 
tematic.

Rasismul, xenofobia şi lipsa de toleranţă asociată acestora: acest domeniu tematic este -
prevăzut şi în regulament.

Discriminarea pe motive de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, -
dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală sau a persoanelor aparţinând minorităţilor:
practic toate părţile interesate se aşteaptă ca agenţia să examineze discriminările în baza 
motivelor prevăzute la articolul 13 din Tratatul CE, şi anume pe lângă originea rasială şi 
etnică şi cele legate de sex, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexual
ă. Ultimul motiv, persoanele aparţinând minorităţilor, este prezent în preambulul 
regulamentului. Celelalte domenii sunt contigue cu „originea rasială sau etnică”, astfel 
agenţia putând beneficia de economia de scară cu privire la metodele de expertiză şi 
colectarea datelor. În plus, acest domeniu tematic va acoperi, de exemplu, 
„discriminarea multiplă”, discriminarea la locul de muncă sau aspecte legate de 
„incluziunea socială”. În ceea ce priveşte „orientarea sexuală” în mod special, atât evolu
ţiile recente din UE, cât şi solicitările Parlamentului European prin rezoluţiile privind 
homofobia sunt argumente pentru includerea acestui domeniu în cadrul multianual. În 
acest context, agenţia ar putea examina de asemenea, „aspecte legate de egalitatea de 
şanse între bărbaţi şi femei şi abordarea integrată a acestei dimensiuni”, complementar şi 
în strânsă colaborare cu activităţile Institutului European pentru Egalitatea de Şanse 
între Bărbaţi şi Femei pe baza memorandumului de înţelegere care urmează să fie 
încheiat între agenţie şi institut.

Despăgubirea victimelor, prevenirea infracţiunilor şi alte aspecte similare relevante -
pentru securitatea cetăţenilor: instituirea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie a 
crescut importanţa politicii de securitate şi în cadrul CE, cu scopul de a facilita libera 
circulaţie a persoanelor, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor. 
Prevenirea infracţiunilor constituie o parte indispensabilă a acestei activităţi. „Drepturile 
victimelor” ar trebui incluse în domeniile tematice corespunzătoare legislaţiei 
comunitare privind compensarea la nivel naţional a victimelor infracţiunilor sau a 
victimelor traficului de persoane.

Protecţia copiilor, inclusiv drepturile copilului: acest domeniu tematic ar acoperi -
drepturile copilului, a căror legătură cu priorităţile comunitare este evidentă. Activitatea 
ar fi legată, în principal, de domeniul liberei circulaţii, educaţiei, incluziunii sociale şi 
politicilor de tineret, mass-mediei şi altor politici comunitare relevante.

Imigrare: interesul pentru imigrare al părţilor interesate este confirmat; din punctul de -
vedere al drepturilor fundamentale, tematicile de un interes deosebit au fost, în principal, 
tratamentul la graniţe şi condiţiile din centrele de detenţie pentru imigranţii ilegali, 
precum şi aspectele legate de victimele traficului de persoane. Integrarea imigranţilor
este strâns legată de imigrare. Acesta este un domeniu tematic în cadrul căruia 
drepturile fundamentale constituie un aspect important şi în care se aşteaptă ca UE să ac
ţioneze. În cadrul acestui domeniu tematic agenţia ar putea examina de asemenea, 
aspectele relevante legate de incluziunea socială, „libertatea religioasă”, precum şi 
tematicile „mutilarea femeilor” sau „căsătoria forţată”.

Dreptul la azil: acesta constituie în mod evident un domeniu tematic pentru agenţie, -
având în vedere faptul că se referă la un grup de oameni deosebit de vulnerabili şi că
face obiectul unei vaste legislaţii comunitare a cărei componentă importantă sunt 
drepturile fundamentale. Părţile interesate se aşteaptă, de asemenea, ca agenţia să desfă
şoare activităţi în domeniul azilului.
Politica privind „frontierele externe şi vizele” constituie o parte concretă a drepturilor-
fundamentale de liberă circulaţie. Acest domeniu tematic este sugerat, întrucât posibilul 
comportament al agenţilor de stat în acest domeniu pot afecta şi cetăţenii Uniunii, nu 
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2007/0189 (CNS)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce priveşte adoptarea 
unui cadru multianual 

pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 
2007-2012

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene10, în special articolul 5 
alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei11,

având în vedere avizul Parlamentului European12,

întrucât: 

(1) În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale, domeniile tematice specifice 
ale activităţii agenţiei trebuie stabilite printr-un cadru multianual care acoperă o perioad
ă de cinci ani, astfel cum se menţionează la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 168/2007.

(2) Cadrul ar trebui să includă printre domeniile tematice ale activităţii agenţiei, lupta 
împotriva rasismului, a xenofobiei şi a lipsei de toleranţă asociate acestora. 

(3) Cadrul ar trebui să fie în concordanţă cu priorităţile Uniunii, ţinând cont de orientările 
care rezultă din rezoluţiile Parlamentului European şi concluziile Consiliului în domeniul 
drepturilor fundamentale.

(4) Cadrul ar trebui să ţină cont de resursele financiare şi umane ale agenţiei.

(5) Cadrul ar trebui să includă prevederi pentru asigurarea complementarităţii cu mandatul 
organismelor, oficiilor şi agenţiilor Comunităţii şi ale Uniunii, precum şi cu cel al 
Consiliului Europei şi al altor organizaţii internaţionale active în domeniul drepturilor 
fundamentale. Agenţiile şi organismele comunitare cele mai relevante în legătură cu 
cadrul multianual sunt Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi 
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Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înfiinţarea unui Institut European pentru 
Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei13 şi Controlorul European pentru Protecţia 
Datelor înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi 
privind libera circulaţie a acestor date14, ale căror obiective ar trebui, prin urmare, luate 
în considerare. 

(6) Comisia, în elaborarea propunerii sale, a consultat consiliul de administraţie al Agenţiei 
pentru Drepturi Fundamentale cu prilejul reuniunii sale din 12-13 iulie şi a primit 
observaţii în scris prin scrisoarea din data de 25 iulie 2007.

(7) În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulament, agenţia poate răspunde 
solicitărilor Parlamentului European, ale Consiliului sau ale Comisiei în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) literele (c) şi (d) din regulament în afara domeniilor tematice 
ale activităţii determinate de cadrul multianual.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1
Cadrul multianual

1. Prin prezenta se instituie un cadru multianual pentru Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenţia”) pentru perioada 2007-
2012.

2. Agenţia îndeplineşte atribuţiile definite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 168/2007 în cadrul domeniilor tematice stabilite la articolul 2.

Articolul 2
Domeniile tematice

Domeniile tematice sunt următoarele: 

a) rasismul, xenofobia şi lipsa de toleranţă asociată acestora;

b) discriminarea pe motive de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală sau a persoanelor aparţinând minorităţilor;

c) despăgubirea victimelor, prevenirea infracţiunilor şi alte aspecte relevante pentru 

securitatea cetăţenilor;

d) protecţia copiilor, inclusiv drepturile copilului;
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e) imigrarea şi integrarea imigranţilor;

f) dreptul la azil;

g) vizele şi controlul la frontieră;

h) participarea la funcţionarea democratică a Uniunii;

i) aspecte legate de drepturile omului cu privire la societatea informaţională; precum şi

j) accesul la o justiţie eficientă şi independentă.

Articolul 3
Complementaritatea şi cooperarea cu alte organisme

1. Agenţia asigură coordonarea corespunzătoare cu organismele, oficiile şi agenţiile 
relevante ale Comunităţii, cu statele membre, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă, în 
condiţiile stabilite la articolele 7, 8 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, în vederea 
punerii în aplicare a prezentului cadru.

2. În special, agenţia îşi coordonează activităţile cu cele ale Consiliului Europei în condi
ţiile stabilite la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 şi în acordul menţionat la 
articolul respectiv.

3. Agenţia examinează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex numai ca parte a 
activităţii sale, în măsura în care este relevantă pentru activitatea referitoare la aspectele 
generale privind discriminarea menţionate la articolul 2 litera (b), luând în considerare faptul că
obiectivele generale ale Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei 
stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 trebuie să fie acelea de a contribui şi de a 
consolida promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, inclusiv abordarea integrată a 
egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei în toate politicile comunitare şi în cele naţionale, de a 
combate discriminarea pe motive de sex şi de a sensibiliza cetăţenii UE cu privire la egalitatea 
de şanse între bărbaţi şi femei, oferind asistenţă tehnică instituţiilor comunitare, în special 
Comisiei şi autorităţilor naţionale. 

4. Agenţia trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în domeniul drepturilor omului cu privire la 
societatea informaţională fără a aduce atingere responsabilităţilor Controlorului European 
pentru Protecţia Datelor pentru a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanelor fizice şi, în special dreptul lor la viaţă privată, de către instituţiile şi organismele 
comunitare în conformitate cu obligaţiile şi competenţele sale menţionate la articolele 46 şi 47 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu
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