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Ce (nu) s-a întâmplat din 2003 (data ultimului raport general al PE privind drepturile 
fundamentale în Uniunea Europeană)

1. Parlamentul European a adoptat în 2003 ultimul său raport general privind protecţia 
drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană.1 Motivele pentru care LIBE  a amânat până 
în 2007 prezentarea unui nou raport anual erau legate de existenţa a patru condiţii de bază 
care ar fi putut permite adoptarea unei „noi generaţii” de rapoarte anuale, după cele adoptate 
din 1992. Aceste condiţii erau:

a) – transformarea Cartei Europene într-un text obligatoriu. Acesta a fost unul dintre 
obiectivele Tratatului Constituţional, dar care este inclus abia acum în Tratatul de reformă,
care ar putea fi ratificat până în ianuarie 2009.

b) – crearea unei Agenţii specifice pentru Drepturile Fundamentale (în conformitate cu 
Decizia Consiliului European din 2003), care ar putea aduna date neutre şi comparabile 
privind situaţia din statele membre. Au fost necesari trei ani pentru adoptarea Regulamentului 
Agenţiei pentru Drepturile Fundamentale, ale cărei puteri şi obiective au fost limitate 
semnificativ de către statele membre, şi care, în prezent îşi defineşte organismele şi structurile 
administrative prin eforturi considerabile, însă acest lucru durează atât de mult încât este 
posibil ca agenţia să devină pe deplin operaţională doar în momentul în care instituţiile vor fi 
obligate să revizuiască mandatul acesteia ca urmare a noului tratat.2

c) – lansarea unei evaluări regulate a noii legislaţii UE privind protecţia drepturilor 
fundamentale. În ciuda unei comunicări a Comisiei, care anunţa decizia de a acţiona, nu s-a 
constatat niciun rezultat în ultimii trei ani, niciun ecou în exerciţiul „unei mai bune legiferări”, 
iar atunci când s-a făcut vreo referire (de exemplu în cadrul câtorva măsuri care invocau lupta 
împotriva terorismului), aceasta a părut mai mult un exerciţiu retoric decât o argumentaţie
bine documentată (a se vedea propunerea recentă a Comisiei privind sistemul DP european).3

d) – realizarea coordonării inter-instituţionale necesare şi a reformelor interne în instituţiile 
UE.
Este destul de surprinzător faptul că instituţiile UE, după proclamarea comună a Cartei în 
2000, nu şi-au pus în aplicare declaraţia prin adaptarea structurii interne, prin crearea de noi 
unităţi administrative şi prin formarea funcţionarilor în acord cu noua dimensiune a politicii 
UE.   
Până în prezent, impactul real al Cartei asupra metodelor de lucru ale instituţiilor UE pare a fi 
foarte limitat, întrucât: 

                                               
1 Pentru informaţii suplimentare privind rapoartele generale, a se vedea secţiunea III din anexa IV
2 Pentru informaţii suplimentare privind ADF, a se vedea secţiunea IA din anexa V 
3 De asemenea, pentru o serie de măsuri UE, îndatorirea publică fundamentală de a asigura securitatea cetăţenilor 
a fost prezentată din ce în ce mai mult ca un drept fundamental în sine, care prevalează asupra celorlalte drepturi 
fundamentale. Este evident faptul că acest concept nu este recunoscut de CEDO şi nici de Cartă, care invocă,
dimpotrivă, necesitatea securităţii publice drept o limitare a drepturilor fundamentale şi drept o limitare care 
urmează a fi aplicată în cazuri excepţionale şi motivate şi doar când devine necesară într-o societate democratică. 
Referirea la democraţie este deosebit de importantă nu doar pentru statele membre (multe dintre acestea trecând 
prin perioade de dictatură în ultimul secol), ci şi pentru Uniunea Europeană însăşi, care mai aşteaptă încă 
reformele care îi vor spori  responsabilitatea democratică şi respectarea statului de drept (în special în sfera 
pilonului al doilea şi al treilea).
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 în cadrul Comisiei, nu există nici rezultate vizibile ale activităţii Grupului inter-
instituţional al membrilor Comisiei, nici o reformă generală a secretariatului general al 
CEE şi nici o referire la această dimensiune în aşa-numita „mai bună legiferare”;

 în cadrul Consiliului, dimensiunea internă a protecţiei drepturilor fundamentale este 
practic inexistentă, deşi câteva state membre au fost condamnate între timp de 
judecătorii de la Strasbourg şi de la Luxemburg. 

Aşadar, contrar aşteptărilor Parlamentului European, instituţiile UE rămân extrem de reticente 
la a considera proclamarea Cartei UE drept momentul în care politicile europene ar fi trebuit 
reorientate dinspre o abordare „administrativă” spre una „cetăţenească”. 

şi ce s-a întâmplat

2. Acestea fiind spuse, este, de asemenea, mai mult decât evident faptul că din 2003 protecţia 
drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană a devenit un subiect constant în societatea 
civilă europeană, ceea ce i-a determinat pe cetăţenii noştri să invoce intervenţiile instituţiilor 
europene şi să justifice din ce în ce mai multe rezoluţii ale Parlamentului European.4

În această perioadă, principalele rezoluţii ale Parlamentului European s-au referit la zborurile 
CIA, la posibilul abuz de date cu caracter personal, la creşterea discriminării sexuale în mai 
multe state membre, la discriminare, la lupta împotriva crimei organizate şi a terorismului, 
precum şi la libera circulaţiei a persoanelor.
De asemenea, este interesant faptul că Parlamentul European a acţionat în privinţa acestor
chestiuni în paralel şi în mod complementar cu Consiliul Europei.5

Din acest punct de vedere, va fi foarte importantă stabilirea unei cooperări permanente cu 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cu Secretarul General al acesteia (care are 
competenţa de a acţiona în temeiul articolului 52 din Convenţia CEDO) şi cu Comisarul
pentru drepturile omului. 
O astfel de cooperare va fi cu atât mai importantă cu cât este necesară confruntarea creşterii 
numărului  mişcărilor (şi chiar a partidelor politice) populiste şi xenofobe în Europa. Adesea, 
aceste mişcări atacă întregul concept de protecţie a drepturilor omului, asociindu-le pe acestea
cu propaganda de extremă stânga şi liberală – opusă valorilor tradiţionale

3. O cooperare între parlamentele naţionale şi Parlamentul European va fi de un şi mai mare
interes în noul cadru al Tratatului de reformă, care prevede un regim specific pentru evaluarea 
punerii în aplicare a politicilor UE care susţin Carta UE, precum politicile referitoare la 
spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Prin asocierea Comisiei, a guvernelor naţionale, a 
Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale, noul tratat face posibilă o evaluare şi o 
înţelegere reciprocă mai transparentă între legislatorii naţionali şi europeni, în special atunci 
când aceştia definesc drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni. O cunoaştere mai profundă 
a impactului real al măsurilor UE la nivel naţional şi un dialog mai structurat cu parlamentele 
naţionale şi cu societatea civilă vor face mai concretă dezbaterea anuală a PE privind 
progresul realizat în conturarea UE ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. 

                                               
4 Pentru informaţii suplimentare privind impactul rezoluţiilor PE, a se vedea secţiunea C din anexa IV 
5 Descrierea detaliată a rezoluţiilor din această perioadă poate fi găsită în secţiunea B III punctele 2 şi 5 din 
anexa V
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Fără a aduce atingere competenţelor Comisiei, o Agenţie independentă şi credibilă pentru 
Drepturile Fundamentale, împreună cu organismele Consiliului Europei, ar trebui să colecteze
pentru PE toate datele corespunzătoare din aceste domenii, astfel încât noua legislaţie 
referitoare la drepturile fundamentale să poată fi elaborată şi, după adoptare, evaluată. 
Datorită caracterului deosebit de delicat al acestor politici şi interesului pe care îl prezintă
pentru cetăţenii europeni, este de asemenea necesară stabilirea unui mecanism de comunicare 
rapidă a reacţiilor între instituţiile UE în cazul apariţiei unor probleme a căror soluţionare prin 
proceduri judiciare obişnuite ar necesita ani întregi.

4. În aceeaşi perioadă, sistemul justiţiei europene şi cel al justiţiei naţionale au subliniat rolul 
din ce în ce mai important al Uniunii Europene în chestiuni precum mandatul european de 
arestare, principiul recunoaşterii reciproce şi necesitatea ca instituţiile europene însele să
protejeze drepturile fundamentale. Astfel cum s-a constatat uşor la seminariile LIBE din 2005 
şi 2007, cu participarea curţilor constituţionale europene şi naţionale, protecţia drepturilor 
fundamentale a devenit din ce în ce mai mult o obligaţie comună la nivel local, naţional şi 
european. Ceea ce este esenţial atunci când cineva se orientează spre o protecţie la mai multe 
niveluri este evitarea conflictelor pozitive şi negative şi, de asemenea, a utilizării legislaţiei 
Uniunii Europene sau a acordurilor internaţionale pentru diminuarea nivelului de protecţie a 
acestor drepturi.

5. În ultimii ani am constatat, de asemenea, o creştere a rolului societăţii civile, în special
atunci când o serie de texte legislative europene au influenţat drepturile fundamentale ale 
copilului, ale refugiaţilor, ale imigranţilor etc. (a  se vedea cazul măsurilor împotriva 
discriminării, îmbunătăţirea libertăţii de circulaţie, accesul la documente publice, protecţia 
libertăţii de exprimare sau a datelor cu caracter personal).

Comisia LIBE  a primit sprijin din partea organizaţiilor societăţii civile, în special începând 
din 2005, în timpul vizitelor la centrele de primire a refugiaţilor şi imigranţilor (în 
Lampedusa, Ceuta şi Melilla, Paris, Insulele Canare, Malta, Grecia, Belgia şi Marea Britanie). 
De asemenea, trebuie reamintit faptul că politicile referitoare la libertate, securitate şi justiţie 
nu se compară cu politicile tradiţionale ale UE, cum ar fi cele referitoare la piaţa internă, 
unde, de mai multe decenii, societatea civilă şi alte grupuri de interese au pus bazele unei 
interacţiuni funcţionale cu instituţiile UE. În cazul politicilor referitoare la libertate, securitate 
şi justiţie, o astfel de interacţiune la nivel european lipseşte încă, în special din cauza lipsei de 
transparenţă în relaţiile actuale dintre administraţiile naţionale şi europene. Această lipsă de 
claritate ar putea explica de ce intervenţia ONG-urilor şi a societăţii civile la nivelul UE are 
încă un caracter episodic sau nu este orientată corespunzător, întrucât problemele care ar 
trebui abordate la nivel naţional sunt ridicate la nivel european şi viceversa.

Date fiind rezultatele satisfăcătoare obţinute, este esenţial ca, în momentul în care este în joc 
adoptarea sau punerea în aplicare a legislaţiei europene, societatea civilă să înainteze 
propunerile sale într-un mod mai structurat. Programele financiare recente pentru 2007/2013 
ar trebui să sprijine o astfel de reţea, în măsura în care se are în vedere un acces mai 
transparent la activitatea legislativă pregătitoare a instituţiilor.

Este evident faptul că principalul spaţiu pentru un astfel de dialog ar trebui să fie Parlamentul 
European, ca singura instituţie a UE aleasă în mod direct (chiar dacă ar fi logic faptul ca şi 
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celelalte instituţii şi ADF să se adreseze ONG-urilor cu scopul de a reduce uriaşa prăpastie 
democratică dintre cetăţeni şi instituţiile UE).

Cum poate fi conturată imaginea integrală şi cum se poate pregăti pentru termenul limită 
de la 1 ianuarie 2009?

Este timpul pentru revitalizarea practicii începute în 1992, prin adoptarea unui nou raport 
LIBE privind politica internă a UE în domeniul drepturilor fundamentale, într-o situaţie nouă 
care rezultă din Tratatul de reformă şi din necesitatea de protecţie a principiilor fundamentale 
ale UE (articolul 7 alineatul (1) din TUE) şi a „valorilor” evocate la articolul 2 din noul tratat.

Din aceste motive, raportorul intenţionează să pregătească un raport care să rezume cele mai 
importante probleme privind situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană şi să 
înainteze o serie de recomandări pentru a fi în conformitate cu situaţia juridică şi instituţională 
care va fi determinată de noul tratat şi de intrarea în vigoare a Cartei UE.
Cu toate acestea, dată fiind ţinta importantă a acestei provocări, LIBE va acorda tot timpul 
considerat necesar şi va organiza discuţiile corespunzătoare pentru elaborarea unui raport 
calitativ.

STRUCTURA RAPORTULUI 

În baza discuţiilor iniţiale dintre raportor şi raportorii alternativi, raportul ar putea avea o 
structură conform celei prezentate mai jos.

Partea 1
Secţiunea A
Descrierea sistematică a schimbărilor înregistrate în protecţia şi monitorizarea drepturilor 
omului în Europa în ultimii câţiva ani şi posibilele schimbări viitoare, care va ţine cont de:

 raporturile dintre Convenţia europeană pentru drepturile omului, Carta europeană şi 
constituţiile statelor membre UE (noi decizii ale celor mai înalte instanţe pentru 
drepturile omului, Carta ca parte a Tratatului UE, UE ca parte a Convenţiei CEDO)6

 rolul instanţelor naţionale în apărarea drepturilor fundamentale7,
 noul cadru instituţional din UE cu ADF ca organism nou8

Secţiunea B
Schimbările înregistrate în protecţia drepturilor fundamentale în 12 state membre, ca rezultat 
al aderării acestora la Uniunea Europeană.9 Care este valoarea adăugată a apartenenţei la UE 
în acest domeniu – descriere structurală a schimbărilor din hotărârile judecătoreşti, politicile 
guvernamentale şi conştiinţa publică?

Partea 2
                                               
6 Anexa II furnizează informaţii suplimentare cu privire la acest subiect
7 A se vedea secţiunea 1 din anexa VI pentru informaţii suplimentare privind acest subiect 
8 A se vedea secţiunea 5 din anexa III pentru informaţii suplimentare privind acest subiect 
9 A se vedea secţiunea 3 din anexa III pentru informaţii suplimentare privind acest subiect 
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Focalizare asupra domeniilor importante ale protecţiei drepturilor fundamentale în UE, în 
ceea ce priveşte legislaţia şi activitatea Uniunii Europene, în următoarele domenii10: 

 drepturile civile şi politice şi protecţia minorităţilor11;
 drepturile copilului, în special traficul cu copii;
 libertatea de mişcare şi protecţia imigranţilor (atât situaţia imigranţilor cu statut ilegal, 

cât şi a celor cu statut legal);
 măsuri împotriva discriminării rasiale şi a discriminării sexuale;
 libertatea de exprimare, protecţia datelor şi măsurile împotriva infracţiunilor

informatice;
 măsurile europene de combatere a terorismului, punerea lor în aplicare la nivel 

naţional şi conformitatea acestora cu drepturile fundamentale; şi
 drepturile fundamentale ale acuzatului, drepturile procedurale.

Raportul va avea la bază rezoluţiile adoptate deja de Parlament.12

CALENDARUL RAPORTULUI

Desfăşurarea activităţilor ar putea fi următoarea: 
 ianuarie-aprilie 2008 – proiectul de raport şi discuţii privind principalele subiecte din 

raport
 mai / iunie posibilă adoptare de către LIBE 
 septembrie 2008: adoptare în şedinţa plenară

ANEXE LA DOCUMENTUL DE LUCRU:

 Anexa I - Rezumat privind statutul jurisprudenţei recente privind drepturile 
fundamentale în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

 Anexa II - Rezumat privind raporturile dintre CEDO, Cartă şi constituţii
 Anexa III - Rezumat privind chestiunile structurale şi metodologice din domeniul 

drepturilor fundamentale şi ale minorităţilor după extinderea spre est
 Anexa IV - Rezumat privind rezoluţiile PE în domeniul drepturilor fundamentale.
 Anexa V - Rezumat privind activităţile UE în curs de desfăşurare în domeniul 

drepturilor imigranţilor, al discriminării sexuale, al drepturilor copilului, al protecţiei datelor, 
al violenţei în familie, al rasismului şi xenofobiei şi al drepturilor fundamentale ale acuzatului

 Anexa VI - Rezumat privind rolul instanţelor naţionale şi al apărătorilor drepturilor 
omului

                                               
10 Anexa V tratează multe dintre subiectele de mai jos
11 Secţiunea 2 din anexa III furnizează informaţii privind drepturile minorităţilor
12 Anexa IV este destinată descrierii rezoluţiei PE privind drepturile fundamentale 
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