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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută perspectiva aderării Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), care oferă ocazia istorică de a 
coordona un cadru comun pentru drepturile omului la scară continentală şi în cadrul 
Uniunii Europene, oferind, astfel, posibilitatea de a proteja, în acelaşi temei, drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor UE şi ale statelor membre, de a crea un 
sistem de control extern suplimentar pentru drepturile omului în cadrul UE şi de a asigura 
dezvoltarea armonioasă a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului;

2. reaminteşte că promovarea respectării drepturilor omului, o valoare fundamentală a UE, 
astfel cum a fost acesta consacrată în tratatul său fondator, constituie baza comună pentru 
relaţiile dintre UE şi ţările terţe; consideră, prin urmare, că aderarea va consolida şi mai 
mult încrederea cetăţenilor în Uniunea Europeană şi credibilitatea acesteia în dialogul cu 
ţările terţe cu privire la drepturile omului; subliniază, de asemenea, că aplicarea uniformă 
şi deplină a Cartei Drepturilor Fundamentale la nivel european este esenţială şi pentru a 
garanta credibilitatea Uniunii în acest dialog;

3. salută eliminarea standardelor duble din politica Uniunii în domeniul drepturilor omului, 
întrucât, înainte de aderare, UE nu era obligată, din punct de vedere juridic, să respecte 
drepturile omului, în timp ce după aderare va exista un control judiciar extern al acţiunilor 
Uniunii, care va monitoriza compatibilitatea acţiunilor acesteia cu CEDO;

4. subliniază valoarea adăugată a celor cinci protocoale la CEDO, prin aplicarea şi protejarea 
anumitor drepturi şi libertăţi din cadrul şi din afara domeniului de aplicare a Convenţiei şi 
prin conferirea competenţei de a emite avize consultative Curţii Europene a Drepturilor 
Omului; consideră că, atunci când UE aderă la CEDO, aceasta ar trebui să adere şi la 
protocoalele la Convenţie, precum şi la Carta Socială Europeană din 1961; fără a aduce 
atingere articolul 2 din Protocolul nr. 8 la Tratatul de la Lisabona, solicită statelor membre 
care nu au făcut încă acest lucru, să semneze şi să ratifice diferitele protocoale adiţionale 
la CEDO, cât mai curând posibil, având în vedere angajamentul acestora, reafirmat în mod 
continuu, faţă de valorile şi principiile care stau la baza democraţiei şi a statului de drept 
în statele noastre membre şi în Uniunea Europeană;

5. salută, de asemenea, faptul că articolul 1 din CEDO nu garantează doar protecţia 
cetăţenilor UE şi a altor persoane de pe teritoriul UE, ci şi a oricărei persoane care cade 
sub incidenţa jurisdicţiei Uniunii, în afara teritoriului acesteia;

6. reaminteşte că, în conformitate cu Protocolul nr. 8 la Tratatul de la Lisabona, trebuie 
stabilit un mecanism clar care să garanteze că recursurile înaintate de statele nemembre şi 
solicitările individuale sunt direcţionate în mod corect împotriva statelor membre şi/sau a 
Uniunii;
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7. subliniază că, în momentul în care este prezentată o solicitare în temeiul articolului 34 din 
CEDO, pârâtul trebuie să fie identificat în conformitate cu dispoziţiile din dreptul Uniunii 
Europene, iar solicitarea trebuie să facă, în ultimă instanţă, obiectul unei examinări 
juridice de către Curtea de Justiţie, fără a aduce atingere drepturilor cetăţenilor de a 
formula solicitări individuale;

8. consideră că, în numele siguranţei juridice şi al transparenţei relaţiilor internaţionale, 
persoanele şi statele nemembre trebuie să fie corect informate cu privire la chestiunile care 
intră în domeniul de competenţă al statelor membre şi cele care intră în domeniul de 
competenţă al Uniunii, dacă este cazul printr-o declaraţie de competenţă anexată la tratatul 
de aderare; insistă, în acest context, cu privire la necesitatea de a crea un mecanism de 
informare care să ţină cont de caracterul evolutiv al repartizării competenţelor între 
Uniune şi statele sale membre;

9. subliniază că, deoarece aderarea UE la CEDO reprezintă aderarea unei părţi nestatale la un 
instrument conceput pentru state, aceasta ar trebui realizată fără a schimba caracteristicile 
CEDO, iar modificările aduse sistemului său judiciar ar trebui să fie minime; consideră că 
este important, în interesul justiţiabililor, atât cei din Uniune, cât şi cei din ţările terţe, să 
se privilegieze modalităţile de aderare care vor avea cel mai scăzut impact asupra 
volumului de muncă al Curţii Europene a Drepturilor Omului;

10. îşi exprimă opoziţia fermă faţă de orice mecanism de evitare a divergenţelor de 
jurisprudenţă între Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, care ar avea drept rezultat, pentru justiţiabili, prelungirea procedurii;

11. subliniază că legătura cu Consiliul Europei şi, în special, chestiunea participării Uniunii 
Europene la Comitetul de Miniştri şi la Adunarea parlamentară este reglementată de 
statutul Consiliului Europei şi este necesară o modificare a acestuia sau cel puţin 
adoptarea unei rezoluţii statutare care să consemneze modificările propuse, astfel încât 
modificările apărute o dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona să fie luate în 
considerare;

12. insistă ca dreptul Parlamentului European de a exercita un control democratic să fie 
respectat în mod corespunzător în cadrul procedurii de numire a reprezentantului Uniunii 
Europene în cadrul Comitetului de Miniştri şi al Comitetului director pentru drepturile 
omului şi, în general, în legătură cu orice numire într-un organism al Consiliului Europei 
din care Uniunea Europeană va face parte, în conformitate cu tratatul de aderare;

13. consideră că Parlamentul trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, comisiile competente în 
cazul desemnării deputaţilor care vor participa la Adunarea parlamentară a Consiliului 
Europei;

14. consideră că ar trebui consolidată cooperarea dintre instituţiile Uniunii Europene şi 
organele specializate ale Consiliului Europei, în beneficiul cetăţenilor, al democraţiei şi al 
drepturilor omului în Europa şi în UE şi pentru a garanta respectarea şi protejarea 
acestora, pentru a contribui la creşterea coerenţei şi a complementarităţii în sfera 
drepturilor omului la nivel paneuropean;

15. solicită, de asemenea, ca Uniunea să adere la organele Consiliului Europei, precum 
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Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT), Comisia Europeană împotriva Rasismului şi 
Intoleranţei (ECRI) şi Comisia Europeană pentru eficientizarea justiţiei (CEPEJ); 
subliniază, de asemenea, necesitatea ca UE să se implice în activitatea Comisarului pentru 
drepturile omului, a Comitetului european al drepturilor sociale (CEDS), a Comitetului 
guvernamental al Cartei sociale şi a Comitetului european pentru migraţie şi solicită ca 
aceasta să fie informată în mod corespunzător cu privire la concluziile şi deciziile acestor 
organisme;

16. consideră că, întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut aplicabilitatea 
extrateritorială a CEDO, Uniunea trebuie să aibă ca obiectiv respectarea pe deplin a 
acestei obligaţii în relaţiile şi activităţile sale externe;

17. insistă, în vederea rolului important pe care tratatul îl conferă Parlamentului European în 
ceea ce priveşte încheierea acordului de aderare, ca acesta să fie informat în mod 
corespunzător cu privire la definirea mandatului de negociere pentru aderarea la CEDO şi 
implicat îndeaproape în discuţiile preliminare şi în desfăşurarea negocierilor cu privire la 
acest text, în conformitate cu dispoziţiile articolului 218 din TFUE.
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