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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, pentru a garanta credibilitatea instituțiilor Uniunii Europene și pentru a evita 
existența unor standarde duble, depolitizarea și dezvoltarea în continuare a procedurilor 
curente1 trebuie să continue în conformitate cu tratatele; 

2. evidențiază faptul că Curtea de Justiție a Uniunii Europene deține jurisdicția cu privire la 
chestiunile legate de tratate și de legislația secundară, inclusiv aplicarea Cartei drepturilor 
fundamentale și domeniul ocupării forței de muncă2 și că aceasta trebuie să acționeze în 
cazul audierii litigiilor de o manieră potrivită, transparentă și echitabilă („dreptul la un 
proces echitabil”), în special în cazurile care implică „existența unei încălcări grave și 
persistente” conform articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, iar în 
momentul de față Curtea poate fi folosită ca o modalitate pentru ca statele membre să-și 
exprime pozițiile tehnice, cu o reprezentare adecvată, în modalitatea adecvată și într-un 
termen potrivit, dacă nu sunt de acord cu interpretarea Comisiei Europene; confirmă faptul 
că Parlamentul European nu poate lua hotărâri în locul Comisiei Europene sau al Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, dat fiind faptul că Parlamentul European nu este un organism 
de asigurare a executării legii;

3. subliniază faptul că Parlamentul European însuși a subliniat că tratatele in vigoare deja 
acordă UE competențe extinse în domeniul drepturilor fundamentale3;  ia act de faptul că, 
în temeiul articolului 51 din Carta drepturilor fundamentale, dispozițiile cartei cu privire la 
punerea sa în aplicare sunt adresate statelor membre cu privire la orice domeniu în care 
pun în aplicare legislația Uniunii;

4. reamintește instituțiilor Uniunii Europene că, pentru a garanta și aplica drepturile omului, 
se poate preconiza asigurarea coerenței și o punere în aplicare uniformă și obiectivă doar 
dacă procedurile existente pot fi consolidate la nivelul legislației UE cu garanții care 
trebuie instituite la nivelul tratatelor.

                                               
1 Document de lucru II referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2012, raportor 
Louis Michel, p. 3.
2 Articolele 16 și 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cauza C-202/11, hotărârea Curții 
din 16 aprilie 2013, Anton Las/PSA Antwerp NV.
3 Document de lucru II referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2012, raportor 
Louis Michel, p. 2.


