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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene în Republica Cehă [articolul 48 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană]
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea din 5 septembrie 2011, adresată Consiliului de către guvernul 
ceh, referitoare la un proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene („Carta”) în Republica Cehă,

– având în vedere scrisoarea Președintelui Consiliului European adresată Președintelui 
Parlamentului European la 25 octombrie 2011, referitoare la un proiect de protocol privind 
aplicarea Cartei în Republica Cehă,

– având în vedere articolul 48 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), în temeiul căruia Consiliul European a consultat Parlamentul (C7-
0385/2011),

– având în vedere articolul 6 alineatul (1) din TUE și Carta,

– având în vedere Protocolul nr. 30 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene în Polonia și în Regatul Unit, anexat la TUE și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere concluziile reuniunii din 29-30 octombrie 2009 a șefilor de stat și de 
guvern ai statelor membre din cadrul Consiliului European,

– având în vedere declarațiile referitoare la Cartă anexate la Actul final al Conferinței 
Interguvernamentale în cadrul căreia a fost adoptat Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 
decembrie 2007, în special Declarația nr. 1 a tuturor statelor membre, Declarația nr. 53 a 
Republicii Cehe și Declarațiile nr. 61 și 62 ale Republicii Polone,

– având în vedere Rezoluția 330, adoptată în cadrul celei de a 12-a ședințe a Senatului 
Parlamentului Republicii Cehe din 6 octombrie 2011,

– având în vedere articolul 74a din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2012),

întrucât:

A. șefii de stat sau de guvern, reuniți în cadrul Consiliului European din 29 - 30 octombrie 
2009, au convenit ca, la încheierea următorului tratat de aderare și în conformitate cu 
propriile lor cerințe de ordin constituțional, să anexeze la tratate un protocol privind 
aplicarea Cartei în Republica Cehă;
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B. la 5 septembrie 2011, printr-o scrisoare parvenită prin Reprezentantul său permanent, 
guvernul ceh a transmis Consiliului, în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din TUE, 
o propunere de modificare a tratatelor constând din adăugarea unui protocol privind 
aplicarea Cartei în Republica Cehă;

C. la 11 octombrie 2011, Consiliul a prezentat Consiliului European, în conformitate cu 
articolul 48 alineatul (2) din TUE, o propunere de modificare a tratatelor constând din 
adăugarea unui protocol privind aplicarea Cartei în Republica Cehă;

D. în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) primul paragraf din TUE, Consiliul European 
a consultat Parlamentul în privința necesității de a analiza, sau nu, amendamentele 
propuse;

E. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din TUE, Uniunea Europeană recunoaște că 
drepturile, libertățile și principiile stabilite în Cartă au aceeași valoare și forță juridică ca 
tratatele;

F. protocoalele la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene constituie o 
parte integrantă a acestora și, în consecință, un protocol adițional stabilind norme speciale 
cu privire la aplicarea unor părți din legislația Uniunii la un stat membru reclamă o 
revizuire a tratatelor;

G. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din TUE, Carta nu extinde, în 
niciun fel, competențele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate;

H. în conformitate cu articolul 51 din Cartă, dispozițiile acesteia se adresează instituțiilor, 
organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum 
și statelor membre, numai atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin 
urmare, aceste instituții, organe, oficii și agenții trebuie să respecte drepturile și principiile 
și să promoveze aplicarea lor în conformitate cu atribuțiile pe care le au în acest sens și cu
respectarea limitelor competențelor conferite Uniunii de tratate. După cum o confirmă 
Declarația nr. 1, Carta nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii dincolo de 
competențele Uniunii, nu creează nicio competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu 
modifică competențele și sarcinile stabilite de tratate;

I. punctul 2 din Declarația nr. 53 a Republicii Cehe stipulează că Carta „nu restrânge 
domeniul de aplicare a dreptului național și nu restrânge niciuna dintre competențele 
existente ale autorităților naționale în acest domeniu”, stabilind astfel că integritatea 
ordinii de drept a Republicii Cehe este garantată fără a se recurge la un instrument 
suplimentar;

J. în baza dovezilor cu caracter academic și a jurisprudenței, Protocolul nr. 30 nu exceptează 
Polonia și Regatul Unit de la prevederile obligatorii ale Cartei, nu constituie o opțiune de 
autoexcludere, nu reprezintă o modificare a Cartei și nu afectează situația juridică 
prevalentă în cazul în care el nu ar exista1. Unicul său efect este acela de a crea 

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție din 21 decembrie 2011, pronunțată în cauzele conexate C-411/10 și C-493/10, în 
special punctul 120.
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insecuritate juridică nu numai în Polonia și Regatul Unit, ci și în alte state membre;

K. o funcție importantă a Cartei este aceea de a scoate mai mult în evidență drepturile 
fundamentale și de a le mări vizibilitatea, dar Protocolul nr. 30 dă naștere insecurității 
juridice și confuziei politice, subminând astfel eforturile Uniunii de a atinge și de a 
menține un nivel ridicat uniform și egal de protecție a drepturilor;

L. în cazul în care Protocolul nr. 30 ar fi vreodată interpretat în sensul că limitează sfera de 
aplicare sau forța prevederilor Cartei, efectul ar fi acela de a reduce protecția drepturilor 
fundamentale acordată persoanelor în Polonia, Regatul Unit și, în perspectivă, în 
Republica Cehă;

M. în termeni ținând de legislația cehă, legislația Uniunii sau de dreptul internațional, Carta 
nu afectează în niciun fel valabilitatea decretelor Beneš privind exproprierea proprietăților 
după cel de al Doilea Război Mondial;

N. Parlamentul ceh a ratificat Tratatul de la Lisabona exact așa cum a fost semnat, fără 
rezerve sau condiții legate de aderarea deplină a Republicii Cehe la Cartă2;

O. Senatul ceh, în Rezoluția sa nr. 330 din 6 octombrie 2011, amintită mai sus, s-a opus 
aplicării Protocolului nr. 30 la Republica Cehă, pe motiv că el ar reduce normele de 
protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor cehi. Senatul ceh s-a 
arătat, de asemenea, preocupat de circumstanțele constituționale ambigue în care 
Președintele republicii a ridicat pentru prima dată această problemă, abia după ce 
ratificarea parlamentară a Tratatului de la Lisabona a fost finalizată;

P. în 2008 și 2009, Curtea Constituțională din Cehia a respins două petiții, constatând că 
Tratatul de la Lisabona este pe deplin în concordanță cu dreptul constituțional ceh, dar nu 
se poate exclude eventualitatea depunerii unei petiții împotriva modificării propuse a 
tratatelor la aceeași Curte;

Q. Consiliul European poate admite că, uneori, situația politică se schimbă astfel încât să 
prevaleze în raport cu înțelegerile politice survenite anterior între guverne;

R. Parlamentul, într-un spirit de cooperare sinceră, are obligația de a comunica Consiliului 
European avizul său cu privire la toate propunerile de modificare a tratatului, indiferent de 
importanța lor, însă nu este deloc obligat să fie de acord cu Consiliul European;

S. rămân îndoieli cu privire la disponibilitatea Parlamentului ceh de a completa ratificarea 
noului protocol urmărind extinderea aplicării Protocolului nr. 30 la Republica Cehă; în 
cazul în care Consiliul European se hotărăște să examineze modificarea propusă, alte state 
membre ar putea alege să nu înceapă procedurile de ratificare până când Republica Cehă 
nu își finalizează propria procedură de ratificare,

1. ia act de faptul că Consiliul European l-a consultat cu privire la examinarea modificării 

                                               
2 Camera deputaților din Cehia a ratificat Tratatul de la Lisabona la 18 februarie 2009, iar Senatul Cehiei l-a 
ratificat la 9 mai 2009.
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propuse a tratatelor;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și poziția sa 
Consiliului European, Consiliului, Comisiei, guvernului și parlamentului Republicii Cehe, 
precum și parlamentelor celorlalte state membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Guvernul Republicii Cehe încearcă să acceadă la un statut comun cu cel instituit prin 
Protocolul nr. 30 privind aplicarea Cartei drepturilor și libertăților fundamentale a Uniunii 
Europene în Polonia și în Regatul Unit. 

2. Pentru a înțelege semnificația inițiativei cehe, este necesar să analizăm caracterul și 
efectele Protocolului privind Regatul Unit și Polonia de la intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. În legătură cu acest protocol au fost formulate unele 
comentarii academice, pe care raportorul le-a studiat3. Raportorul a consultat, de 
asemenea, avocați de renume din domeniu. 

Înainte ca Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) să se fi adresat Curții Europene de 
Justiție (CEJ) solicitând o hotărâre preliminară având ca obiect relevanța protocolului într-
o cauză privind azilul, nu a existat o jurisprudența pertinentă prea bogată4. Ministrul de 
Interne încercase anterior să susțină în fața Înaltei Curți de Justiție (Anglia și Țara Galilor) 
(Curtea Administrativă) că, din cauza Protocolului nr. 30, prevederile Cartei nu se aplică 
în Regatul Unit. Una dintre chestiunile prezentate CEJ a fost aceea dacă existența 
Protocolului nr. 30 limitează în vreun fel obligațiile Regatului Unit. Înalta Curte a înclinat 
să considere că Protocolul nr. 30 ar putea fi interpretat ca opțiune generală de 
autoexcludere de la prevederile Cartei, adoptând opinia că aceasta nu produce efecte 
directe în Regatul Unit. 

La Curtea de Apel, reprezentantul guvernului Regatului Unit a argumentat în mod salutar 
că scopul protocolului nu este acela de a împiedica aplicarea Cartei în Regatul Unit, ci de 
a-i explica efectele. Opinia avocatului general Trstenjak a fost emisă la 22 septembrie 
2011. Aceasta a conchis că protocolul nu constituie o opțiune de autoexcludere, ci, 
dimpotrivă, clarifică faptul că această Cartă nu determină un transfer de competențe în 
detrimentul Regatului Unit sau al Poloniei.

Marea cameră a Curții Europene de Justiție s-a pronunțat în speță la 21 decembrie 2011.5
Această cauză a fost importantă în ceea ce privește semnificația și aplicarea legislației în 
materie de azil, relevantă pentru raportul dintre legislația UE, Cartă, Convenția europeană 
a drepturilor omului și convențiile de drept internațional.

În hotărârea sa, Curtea susține Opinia avocatului general Trstenjak. Se afirmă 
următoarele:

„... Articolul 1 alineatul (1) din Protocolul (nr. 30) clarifică articolul 51 din Cartă, 

                                               
3 1. Patrick Layden QC și Tobias Lock, Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between 
the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions: 
UK National Report, FIDE XXV Congress, septembrie 2011.
2. NS / Secretar de stat în Ministerul de Interne. Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, OUP, 2011. 
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday? în European Union Studies 
Association Review, vol 24, nr. 1, iarna 2011. 
4. Colin Turpin & Adam Tomkins, British Government and the Constitution, a 7-a ed., CUP, 2011. 
4 Cauza C-411/10, NS / Secretarul de stat în Ministerul de Interne. 
5 Cauzele conexate C-411/10 și C-493/10.
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privind domeniul de aplicare al acesteia, și nu are ca obiectiv exonerarea 
Republicii Polone și a Regatului Unit de obligația de a respecta dispozițiile Cartei 
și nici de a împiedica o instanță a unuia dintre aceste state membre să asigure 
respectarea acestor dispoziții.” (punctul 120)

În consecință, Curtea a conchis că hotărârile sale privind aspectele materiale ale legislației 
în materie de azil „nu trebuie limitate în nicio privință, astfel încât să țină seama de 
Protocolul nr. 30”. 

3. Merită amintit faptul că toate cele trei state pentru care această discuție este de maximă 
relevanță au abordat chestiunea din trei perspective diferite. Regatul Unit a încercat să 
restrângă posibilitatea ca UE să aibă, în baza Cartei, o nouă ocazie de a legifera în 
domenii, în special dreptul muncii, în care ar încălca limitele dincolo de care era lipsită de 
drepturi. Adresându-se Camerei Comunelor, prim-ministrul din acea vreme a afirmat: 
„Este perfect clar că avem o opțiune de autoexcludere, atât de la Cartă, cât și de la 
afacerile juridice și interne.”6

4. Polonia, pe de altă parte, a dorit ca această Cartă să nu restricționeze propriul său drept de 
a legifera în chestiuni care țin de moralitatea publică, dreptul familiei, avort, drepturile 
homosexualilor etc.7. În mod paradoxal, Polonia a dorit, de asemenea, să sublinieze, prin 
adoptarea protocolului britanic care adopta o poziție defensivă în raport cu drepturile 
sociale consacrate în titlul IV, că ea, spre deosebire de Regatul Unit, „respectă în totalitate 
drepturile sociale și dreptul muncii”, în spiritul mișcării Solidaritatea8. După intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, autoritățile judiciare poloneze par să fi neglijat 
complet acest protocol9. Polonia a elaborat un mecanism constituțional care îi permite să 
decidă să modifice acest text sau să nu îl aplice. Prin urmare, posibilitatea de retragere 
face acum obiectul unei dezbateri politice în Polonia.

5. Republica Cehă a adoptat, la indicația Președintelui său, o poziție mai eurosceptică. În 
cursul negocierilor de la Lisabona, ea a formulat categorica Declarație 53, în care își 
exprimă îngrijorarea cu privire la efectele Cartei asupra principiului subsidiarității, asupra 
atribuirii competențelor, a respectării constituțiilor naționale și a acordurilor 
internaționale. 

Motivele oficiale pe baza cărora dl Klaus a insistat ca Republica Cehă să adere la protocol 
au constat dintr-o bruscă îngrijorare cu privire la efectele Cartei asupra valabilității 
decretelor Beneš care au avut ca obiect exproprierea și deportarea etnicilor germani din 
Cehoslovacia după cel de al doilea război mondial.10 Această îngrijorare a fost însă 

                                               
6 Tony Blair, adresându-se Camerei Comunelor la 25 iunie 2007. El a continuat: „În privința celor două domenii 
care au suscitat cele mai multe îngrijorări – Carta drepturilor fundamentale, în legătură cu care s-a afirmat „ei 
bine, asta o să se aplice în dreptul britanic” și afacerile juridice și interne – avem opțiuni de autoexcludere. 
Aceasta este diferența. Cu tot respectul, este important ca, atunci când își formulează argumentele, oamenii să 
acorde realmente o oarecare atenție faptelor.” Nu e de mirare că există confuzie. 
7 Într-adevăr, în acest sens, Polonia a obținut Declarația 61. 
8 Declarația 62. 
9 Jan Barcz, ed., Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Varșovia, 
2009. 
10 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentalization of Common Values? Opt-outs from the Charter of FundamentalRights of the 
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absentă din dezbaterile politice până la începutul anului 2009 și nu a fost menționată în 
documentele prezentate Curții Constituționale cehe în cauzele de la Lisabona.11 Într-
adevăr, în cadrul mandatului oficial al guvernului de atunci pentru negocierea Tratatului 
de la Lisabona, stabilirea unor standarde uniforme de protejare a drepturilor omului a 
constituit o prioritate. În plus, partidele politice din Cehia și-au subliniat atașamentul față 
de drepturile sociale. Pe de altă parte, în momentul de față, niciunul dintre ele nu mai 
susține că Decretele Beneš produc, în continuare, incertitudini juridice în ceea ce privește 
dreptul ceh, dreptul UE sau cel internațional. După intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, în jurisprudența cehă nu s-a înregistrat nicio cauză relevantă referitoare la 
aplicarea Cartei UE.

Guvernul ceh își bazează cererea de adoptare a termenilor Protocolului nr. 30 exclusiv pe 
faptul că Consiliul European a promis să accepte cererea și pe acela că încălcarea 
promisiunii făcute de liderii UE ar produce o imagine negativă în rândul opiniei publice 
cehe. Mai există o îngrijorare, exprimată public într-o mai mică măsură, anume că 
Republica Cehă s-ar discredita dacă și-ar retrage acum cererea formulată anterior. 
(Raportorul consideră, dimpotrivă, că dacă cehii și-ar retrage cererea de modificare a 
tratatului, s-ar produce o ușurare generală în rândul partenerilor lor). 

În plus, se cuvine conștientizat faptul că, în cazul în care guvernul ceh insistă asupra 
schimbării tratatului, nu este deloc sigur că Parlamentul Cehiei va ratifica în cele din urmă 
noul protocol. Ratificarea unui tratat internațional care transferă competențe în orice 
direcție are probabil nevoie de o majoritate de trei cincimi atât în Senat, cât și în Camera 
deputaților.12

În final trebuie să acordăm atenție celor două hotărâri ale Curții Constituționale cehe (din 
2008 și 2009) în care se afirmă că Tratatul de la Lisabona este pe deplin în conformitate 
cu constituția cehă. În consecință, orice derogare parțială de la Tratatul de la Lisabona, 
bazată actualmente pe inițiativa ce ține de protocol, are toate șansele să constituie cauza 
uneia sau a mai multor petiții noi la Curtea Constituțională. (Astfel de petiții pot fi depuse 
de 41 de deputați, 17 senatori sau chiar de însuși Președintele Republicii.13)

Este de remarcat scrisoarea sindicatelor din Cehia (CMKOS) adresată Președintelui 
Parlamentului European, în care sunt formulate obiecțiunile acestora cu privire la 
proiectul de protocol.14

Asociația Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (European Association for the 
Defence of Human Rights) și Comitetul Helsinki din Cehia au solicitat, de asemenea, 

                                                                                                                                                  
European Union, în Soucasna Evropa 02, 2010.
11 Ústavní soud - 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08. Treaty of Lisbon I. Ústavní soud - 2009/11/03 - Pl. ÚS 29/09: 
Treaty of Lisbon II.
12 Articolul 39, Constituția Republicii Cehe.
13 Articolele 10a & 87(1)(a) din Constituția Republicii Cehe și §64 din Legea Curții Constituționale nr. 182/1993 
din 16 iunie 1993.
14 Scrisoarea din 15 februarie 2012 a dlui Jaroslav Zavadil, președintele Confederației Sindicatelor din Cehia-
Moravia (Czech-Moravian Confederation of Trade Unions), adresată Președintelui Schulz. 
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renunțarea la proiectul de protocol.15

6. În lumina dovezilor disponibile, raportorul a procedat la următoarea analiză: 

(a) Preambulul: Cel de al optulea considerent din preambul stabilește că scopul 
protocolului este acela de „a clarifica anumite aspecte ale aplicării Cartei”. Al șaptelea 
și al doisprezecelea considerent specifică clar că, indiferent de protocol, întreaga 
legislație a UE se aplică integral în Polonia și Regatul Unit. În consecință, protocolul 
nu este relevant decât dacă Carta ar adăuga ceva la principiile generale existente ale 
legislației UE sau ar avea o sferă de aplicabilitate mai largă ori ar reduce restricțiile în 
materie de drepturi în raport cu principiile generale. Conform avocatului general 
Trstenjak, susținută actualmente de întreaga Curte, preambulul reafirmă „valabilitatea 
fundamentală” a Cartei. 

(b) Domeniul de aplicare: Articolul 1 alineatul (1) completează articolul 51 alineatul (2) 
din Cartă. El nu este menit să extindă competența instanțelor de a constata că legislația 
Regatului Unit nu este în concordanță cu Carta. Cu toate acestea, el nici nu caută să 
limiteze capacitatea instanțelor de a-și afirma competența în materie de drepturi 
fundamentale prin referire la prevederile Cartei. În orice caz, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 6 din TUE, instanțele trebuie să respecte drepturile 
fundamentale, astfel cum sunt consfințite de CEDO și ca parte integrantă a principiilor 
generale ale legislației UE. Principiile generale beneficiază de un statut constituțional 
și pot fi invocate de justițiabili în fața instanțelor. În această privință, în Polonia și în 
Regatul Unit, persoanele par a se afla în exact aceeași situație ca cele din toate 
celelalte state ale UE. 

(c) Sfera de aplicare: Înainte de a putea fi invocate în fața instanțelor, principiile 
enumerate sub titlul IV trebuie să facă obiectul legislației naționale. Articolul 1 
alineatul (2) confirmă articolul 51 alineatul (1) din Cartă, în sensul că aceasta nu 
creează drepturi pe care persoanele să le poată invoca în fața instanțelor. El încearcă, 
de asemenea, să clarifice articolul 52 alineatul (1) din Cartă și ar putea fi conceput ca o 
încercare de a atenua efectul direct al acesteia. Avocatul general Trstenjak consideră 
că articolul 1 alineatul (2) „pare să excludă posibilitatea derivării de noi drepturi ale 
UE” din titlul IV „de care cei îndrituiți să se poată prevala împotriva Regatului Unit 
sau a Poloniei”. Cu toate acestea, rămâne încă neclar care dintre articolele de sub titlul 
IV ar putea avea, conform Curții de Justiție, aplicabilitate imediată. Faptul că, în 
legislația națională, Polonia și Regatul Unit au prevăzut astfel de drepturi nu implică, 
pentru CEJ, nicio interdicție privind justițiabilitatea. Mai mult, după cum am 
menționat anterior, în măsura în care titlul IV reprezintă principiile generale ale 
legislației UE, instanțele din Polonia și Regatul Unit sunt obligate să îi aplice imediat 
dispozițiile. 

(d) Interpretarea : Aici, articolul 2 din Protocol caută să clarifice articolul 52 alineatele (4) 
și (6) din Cartă. Atunci când Carta se referă la practicile și legislația națională, ea se 
referă, în mod specific, în legătură cu Polonia și Regatul Unit, la practicile și legislația 
națională poloneză și, respectiv, britanică. (Nici nu ar fi cu putință altfel.)
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7. În concluzie, Protocolul nr. 30 nu exonerează Regatul Unit și Polonia de la dispozițiile 
obligatorii ale Cartei. El nu constituie o opțiune de autoexcludere și nu modifică Carta. 
Considerat ca atare, protocolul nu pare să modifice situația juridică prevalentă în cazul în 
care acesta nu ar exista. Existența însăși a protocolului a generat insecuritate juridică și 
confuzie politică. În această privință, el afectează negativ toate statele membre, și nu doar 
Regatul Unit, Polonia sau, în perspectivă, Republica Cehă.16

Mai mult, a devenit întrutotul clar că, dacă s-ar interpreta vreodată că Protocolul nr. 30 are 
ca efect limitarea sferei de aplicare sau a forței prevederilor Cartei, rezultatul ar fi o 
reducere a protecției drepturilor fundamentale acordate persoanelor în Polonia și Regatul 
Unit, ceea ce ar submina, în consecință, eforturile UE de a atinge și de a menține un grad 
ridicat și uniform de protecție.

                                               
16 Declarația 1 demonstrează necesitatea de a se ajunge la o înțelegere comună și uniformă a efectului Cartei 
asupra tuturor statelor membre. 


