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SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea sa de 
rezoluţie:

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

2. remarcă faptul că, în condiţiile în care statele membre au ratificat deja Convenţia, aderarea 
UE ca entitate juridică la acest instrument - ceea ce nu va afecta situaţia statelor membre 
faţă de Convenţie - va da acel nou impuls aşteptat de mai bine de un deceniu. Acest lucru 
va avea o deosebită importanţă politică şi juridică în crearea unui spaţiu de drepturi ale 
omului la scară continentală şi va consolida relaţiile dintre UE şi „Europa extinsă”, 
determinând o nouă dinamică în domeniul drepturilor omului pe întreg teritoriul Europei. 
Aderarea va consolida credibilitatea UE în domeniul apărării drepturilor omului la nivel 
mondial;

3. subliniază că, înainte de toate, aderarea va contribui la crearea unui sistem intern mai 
coerent în materie de drepturi ale omului în cadrul UE. Aderarea va spori credibilitatea 
UE în ochii propriilor săi cetăţeni în domeniul apărării drepturilor omului, garantând 
respectarea deplină şi efectivă a drepturilor fundamentale ori de câte ori este adus în 
discuţie dreptul comunitar;

4. remarcă faptul că, în urma aderării, Convenţia va acţiona ca standard minim de protecţie, 
în situaţiile în care protecţia acordată de UE este inferioară celei oferite în cadrul 
Convenţiei. Convenţia întăreşte apărarea drepturilor recunoscute de Cartă şi care ţin de 
competenţa sa. Carta nu se limitează însă aici, ci consacră şi alte drepturi şi principii, 
inclusiv drepturi economice şi sociale, precum şi dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal şi dreptul la buna guvernare;

5. apreciază faptul că aderarea UE la Convenţie va oferi cetăţenilor Uniunii un mecanism 
suplimentar pentru a-şi exercita drepturile, şi anume, posibilitatea de a depune o plângere 
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în legătură cu o acţiune sau inacţiune 
a unei instituţii UE sau a unui stat membru privind punerea în aplicare a legislaţiei 
comunitare şi care, în acelaşi timp, se înscrie în domeniul de aplicare al Convenţiei. 
Subliniază, în schimb, faptul că acest lucru nu modifică sistemul actual privind
competenţa judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CEJ) şi că cerinţa ca toate 
căile de atac judiciare naţionale să se fi epuizat va rămâne o condiţie pentru eligibilitatea 
oricărei cereri;

6. subliniază faptul că aderarea va presupune, în acelaşi timp, o cooperare mai strânsă între 
instanţele naţionale, CEJ şi CEDO în ceea ce priveşte apărarea drepturilor fundamentale;
cooperarea dintre cele două instanţe europene va promova dezvoltarea unui sistem de 
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jurisprudenţă coerent în domeniul drepturilor omului;

7. menţionează că există o serie de aspecte juridice, tehnice şi instituţionale care sunt încă 
nerezolvate şi care vor trebui abordate în mandatul care urmează să fie adoptat în temeiul 
articolului 218 din TFUE, precum şi în cadrul negocierilor cu Consiliul Europei 
referitoare la aderarea la Convenţie. Cele mai sensibile aspecte includ:

– faptul că domeniul de aplicare ar trebui definit precis în mandat; UE ar trebui, de 
asemenea, să adere la toate protocoalele adiţionale la Convenţie care completează 
drepturile consacrate în Convenţie şi care au fost deja ratificate de toate statele 
membre ale UE, făcând astfel parte din corpusul UE privind drepturile omului. Mai 
mult, ar trebui avută în vedere aderarea la Carta socială europeană revizuită;

– necesitatea ca reprezentarea şi participarea UE în organismele Consiliului Europei să 
fie clarificate; cu toate că odată cu aderarea la Convenţie UE nu va deveni membră a 
Consiliului Europei, ea ar trebui să fie reprezentată în toate acele organisme în care, ca 
urmare a aderării, sunt discutate aspecte privind UE, în timp ce Parlamentul European 
ar trebui reprezentat în procedura de alegere a unui judecător la CEDO;

– necesitatea perfecţionării relaţiilor dintre CEJ şi CEDO, acordând celor două instanţe 
flexibilitatea necesară pentru a stabili modalităţile optime de cooperare în vederea 
realizării unui dialog periodic mai pronunţat. În plus, acest lucru ar putea contribui la 
dezvoltarea sistemului de jurisprudenţă amintit mai sus;

– necesitatea abordării problemelor cu care se confruntă CEDO; aderarea UE la 
Convenţie, în loc să îi diminueze eficacitatea, ar trebui să conducă la un sistem 
îmbunătăţit de aplicare a principiului subsidiarităţii şi, astfel, la reducerea numărului 
de cereri repetitive adresate CEDO; acest lucru ar trebui, la rândul său, să degreveze 
CEDO. Este esenţial să se realizeze un echilibru perfect între acordarea accesului la 
calea de atac suplimentară şi necesitatea evitării suprasolicitării CEDO. Prin urmare, 
salută faptul că aderarea UE va coincide cu reforma CEDO;

8. evidenţiază faptul că, în contextul angajamentului politic, este foarte important să se 
găsească răspunsuri şi soluţii adecvate la principalele chestiuni de ordin tehnic, astfel încât
aderarea UE la Convenţie să acţioneze în beneficiul cetăţenilor. Detaliile neclare şi 
nesoluţionate pot crea confuzie şi pot pune în pericol obiectivul însuşi al aderării. Acest 
lucru nu înseamnă, totuşi, că impedimentele de ordin tehnic întârzie procesul;

9. subliniază că, din moment ce aderarea la Convenţie nu are implicaţii doar pentru 
instituţiile UE, ci şi pentru cetăţenii Uniunii, Parlamentul European ar trebui să fie 
consultat şi implicat pe parcursul procesului de negociere şi informat de îndată şi pe 
deplin pe durata tuturor etapelor negocierilor, în conformitate cu prevederile articolului 
218 alineatul (10) din TUE;

10. sugerează că, pentru a disemina valoarea adăugată a aderării în rândul cetăţenilor, 
Consiliul Europei şi UE ar trebui să aibă în vedere elaborarea unor orientări care să 
conţină explicaţii clare referitoare la implicaţiile şi efectele pe care le presupune aderarea;

11. salută angajamentul arătat de actuala Preşedinţie spaniolă în tratarea aderării drept o 
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„chestiune de urgenţă”, precum şi atitudinea pozitivă şi cooperantă a Consiliului Europei 
în acest sens. În concluzie, invită Preşedinţia belgiană şi cea maghiară să depună toate 
eforturile pentru finalizarea aderării cu cea mai apropiată şi convenabilă ocazie.


