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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea sa de 
rezoluție:

1. salută importanta realizare pe care o reprezintă Tratatul de la Lisabona, prin care Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) devine obligatorie și care, în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) din TUE, obligă UE să adere la Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”); salută, de 
asemenea, viitoarea intrare în vigoare a Protocolului nr. 14 la Convenție, stabilită pentru 1 
iunie 2010, în temeiul căruia UE poate adera la Convenție;

2. remarcă faptul că, în condițiile în care statele membre au ratificat deja Convenția, 
aderarea UE ca entitate juridică la acest instrument nu va afecta situația statelor membre 
față de Convenție, în conformitate cu Protocolul nr. 8 la Tratatul de la Lisabona; 
consideră că aceasta va da noul impuls dorit de peste un deceniu și va avea o deosebită 
importanță politică și juridică în crearea unui spațiu de drepturi ale omului la scară 
continentală și, în plus, va consolida și intensifica drepturile omului în Europa și va 
contribui la consolidarea relațiilor dintre UE și „Europa extinsă”, determinând o nouă 
dinamică în domeniul drepturilor omului; consideră că aderarea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la consolidarea credibilității UE în domeniul apărării drepturilor omului la 
nivel mondial;

3. subliniază importanța Convenției și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului 
(CEDO) în ceea ce privește elaborarea unui cadru juridic și a unor principii călăuzitoare 
pentru acțiunile curente și viitoare ale UE în domeniul libertăților civile, justiției și 
afacerilor interne, în special în contextul noilor forme de integrare și armonizare din 
domeniul libertăților civile, justiției și afacerilor interne, inițiate de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și de adoptarea Programului de la Stockholm;

4. subliniază că, înainte de toate, aderarea va contribui la crearea unui sistem mai coerent în 
materie de drepturi ale omului în cadrul UE; consideră că aderarea va spori credibilitatea 
UE în ochii propriilor săi cetățeni în domeniul apărării drepturilor omului, garantând 
respectarea deplină și efectivă a drepturilor fundamentale ori de câte ori este adusă în 
discuție legislația UE;

5. subliniază că, după aderare, competența CEDO privind chestiunile din sfera Convenției nu 
poate fi contestată pe baza structurii interne a legislației UE; subliniază, de asemenea, că 
competența CEDO nu trebuie să se limiteze la cetățenii europeni sau la aria geografică a 
Uniunii Europene (de exemplu în cazul misiunilor sau al delegațiilor);

6. subliniază faptul că, în urma aderării, Convenția va constitui standardul minim de 
protecție a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Europa și va fi esențială, în 
special în situațiile în care protecția acordată de UE este inferioară celei oferite în temeiul 
Convenției; atrage atenția că Convenția întărește apărarea drepturilor recunoscute de 
Cartă care țin de competența sa, iar Carta recunoaște și alte drepturi și principii care nu 
sunt incluse în Convenție, ci în protocoalele adiționale și în instrumentele conexe ale 
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acesteia;

7. constată că aderarea UE la Convenție va oferi un mecanism suplimentar pentru exercitarea 
drepturilor omului, și anume posibilitatea de a depune o plângere la CEDO în legătură cu 
o acțiune sau lipsă de acțiune a unei instituții UE sau a unui stat membru privind punerea 
în aplicare a legislației UE și care se înscrie în domeniul de aplicare al Convenției; 
subliniază totuși faptul că acest lucru nu modifică sistemul jurisdicțional actual al Curții 
de Justiție a Uniunii Europene (CEJ) și nici pe cel al Curții Europene a Drepturilor 
Omului, iar cerința ca toate căile de atac judiciare interne să se fi epuizat va rămâne o 
condiție pentru admisibilitatea oricărei cereri; solicită ca cererile și plângerile să fie 
soluționate într-un interval de timp rezonabil; încurajează Comisia să elaboreze orientări, 
în consultare cu CEJ și CEDO, cu privire la căile interne de atac adecvate din Uniune și la 
hotărârile preliminare în temeiul legislației UE; subliniază, în acest context, necesitatea de 
a asigura faptul că instanțele statelor membre deferă CEJ cauzele în care se poate 
demonstra că este vorba despre un aspect legat de drepturile fundamentale;

8. subliniază faptul că aderarea va presupune, în același timp, o cooperare mai strânsă între 
instanțele naționale, CEJ și CEDO în ceea ce privește apărarea drepturilor fundamentale; 
subliniază că cooperarea dintre cele două instanțe europene va promova dezvoltarea unui 
sistem de jurisprudență coerent în domeniul drepturilor omului;

9. menționează că o serie de aspecte juridice, tehnice și instituționale sunt încă nerezolvate 
și vor trebui abordate în mandatul care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 218 
din TFUE, precum și în cadrul negocierilor cu Consiliul Europei referitoare la aderarea la 
Convenție; invită Comisia și Consiliul să se asigure că:

– domeniul este definit precis în mandat, iar UE aderă, de asemenea, la toate 
protocoalele adiționale la Convenție care completează drepturile consacrate în 
Convenție și care au fost deja ratificate de toate statele membre ale UE, făcând astfel 
parte din corpusul UE privind drepturile omului; în această privință, invită, de 
asemenea, statele membre să ratifice toate protocoalele adiționale la Convenție care se 
referă la drepturile consacrate în Carta drepturilor fundamentale și care sunt, în 
consecință, aplicabile UE; prin urmare, ar trebui avută în vedere aderarea la Carta 
socială europeană revizuită și la alte tratate relevante ale Consiliului Europei privind 
drepturile omului;

– UE este reprezentată corespunzător și participă în organismele Consiliului Europei; cu 
toate că, odată cu aderarea la Convenție, UE nu va deveni membră a Consiliului 
Europei, ea ar trebui să fie reprezentată în toate acele organisme din domeniul
drepturilor omului care, în urma aderării, privesc aspecte legate de UE (cum ar fi CPT, 
ECRI, CEPEJ și CDDO), precum și în Comitetul Miniștrilor, cel puțin atunci când 
supraveghează executarea hotărârilor privind aspecte din domeniul drepturilor 
fundamentale legate de UE, în timp ce Parlamentul European ar trebui să participe și 
să fie reprezentat în cadrul procedurii de alegere a unui judecător la CEDO – la nivelul 
UE în cazul nominalizării candidaților UE pentru un post și în PACE în cazul alegerii 
judecătorului;
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– relațiile dintre CEJ și CEDO sunt clarificate, acordând celor două instanțe 
flexibilitatea necesară pentru a stabili modalitățile optime de cooperare în vederea 
realizării unui dialog periodic consolidat și, în plus, contribuind la dezvoltarea
sistemului de jurisprudență amintit mai sus;

– problemele cu care se confruntă CEDO sunt abordate și soluționate cu sprijinul UE, 
aderarea UE la Convenție conduce la îmbunătățirea sistemului și nu la diminuarea 
eficienței acestuia, iar UE și statele membre veghează la respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, precum și la eficiența căilor de atac interne, 
conform principiului subsidiarității stabilit de Convenția de la Viena din 1969 privind 
dreptul tratatelor, pentru a preîntâmpina supraîncărcarea CEDO cu cereri repetitive și 
sesizări inutile; în plus – și acest lucru este extrem de importat – aderarea UE ar trebui 
să coincidă cu reforma CEDO; 

10. evidențiază faptul că, pe lângă angajamentul politic necesar, este foarte important să se 
găsească răspunsuri și soluții adecvate la principalele chestiuni de ordin tehnic, astfel încât 
aderarea UE la Convenție să acționeze în beneficiul cetățenilor; atrage atenția asupra 
faptului că detaliile neclare și nesoluționate pot crea confuzie și pot pune în pericol 
obiectivul însuși al aderării; subliniază totuși că impedimentele de ordin tehnic nu ar 
trebui să întârzie procesul;

11. subliniază că, din moment ce aderarea la Convenție nu are implicații doar pentru 
instituțiile UE, ci și pentru cetățenii Uniunii, Parlamentul European trebuie să fie 
consultat și implicat pe parcursul procesului de negociere și trebuie asociat și informat de 
îndată și pe deplin pe durata tuturor etapelor negocierilor, în conformitate cu prevederile 
articolului 218 alineatul (10) din TUE;

12. subliniază importanța instituirii unui organism informal în vederea coordonării procesului 
de comunicare reciprocă a informațiilor între Parlamentul European și Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei;

13. sugerează că, pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la valoarea adăugată a aderării, 
Consiliul Europei și UE ar trebui să elaboreze orientări care să conțină explicații clare 
referitoare la toate implicațiile și efectele aderării; afirmă că Comisia și statele membre ar 
trebui să ofere informații cetățenilor UE pentru ca aceștia să fie pe deplin conștienți de 
semnificația mecanismului suplimentar și de modul adecvat de utilizare a sa;

14. salută angajamentul arătat de actuala Președinție spaniolă în tratarea aderării drept o 
„chestiune urgentă”, precum și atitudinea pozitivă și cooperantă a Consiliului Europei în 
acest sens; invită Președinția belgiană și cea maghiară să depună toate eforturile pentru 
finalizarea aderării cu cea mai apropiată și convenabilă ocazie și într-un mod cât mai 
simplu și accesibil pentru ca cetățenii UE să poată beneficia cât mai curând posibil de 
aderarea Uniunii la Convenție;

15. constată că, în urma aderării UE la Convenție, este posibil ca atât Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO), cât și Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CEJ) să aibă 
jurisdicție în anumite cazuri, și subliniază faptul că sesizările simultane ale celor două 
instanțe nu vor fi admisibile.
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