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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0642/2011, adresată de Melissa Valentin, de cetățenie franceză, privind 
armonizarea legislației privind chestiunile care vizează minorii 

1. Rezumatul petiției

Petiționara reprezintă un grup format din 60 de minori, originari din Italia, Suedia, Franța, 
care sunt implicați în programul de educare și cooperare internațională Comenius, „Europa 
copiilor: drepturi și obligații”. Petiționara se referă la mai multe domenii care, din punctul său 
de vedere și din cel al copiilor pe care îi ajută, ar trebui să facă obiectul unei legislații 
uniforme în toată Uniunea Europeană. Aceste domenii sunt: internetul, educația, drogurile 
(alcoolul, tutunul și narcoticele) și sexualitatea. Această propunere este rezultatul unui studiu 
comparativ al legislației statelor membre din care minorii provin. Prin urmare, petiționara 
solicită ca Uniunea Europeană să dezbată această chestiune. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționara reprezintă un grup format din 60 de minori, originari din Italia, Suedia și Franța, 
care iau parte la programul de educare și cooperare internațională Comenius: „Europa 
copiilor: drepturi și obligații”. Petiționara se referă la mai multe domenii care, din punctul de 
vedere al copiilor, ar trebui să facă obiectul unei legislații uniforme în toată Uniunea 
Europeană. Aceste domenii sunt: internetul, educația, drogurile (alcoolul, tutunul și 
narcoticele) și sexualitatea. Mai exact, petiționara solicită legislație UE care să prevadă:
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 introducerea unui card de identificare pentru internet, care ar fi necesar pentru 
accesarea site-urilor internet; astfel, accesul copiilor la anumite site-uri ar putea fi ușor 
restricționat; 

 stabilirea unui sistem de evaluare a profesorilor și introducerea cursurilor obligatorii 
de educație sexuală;

 stabilirea unor programe educaționale care să ofere informații privind pericolele legate 
de abuzul de droguri și alcool de către tineri și introducerea posibilității cumpărării, de 
către copiii în vârstă de 16 ani, a băuturilor slab alcoolizate în restaurante; legislația 
UE ar trebui, de asemenea, să permită adulților în vârstă de 18 ani să cumpere băuturi 
alcoolice din magazine;

 asigurarea dreptului minorelor însărcinate în vârstă de 16 ani de a hotărî cu privire la 
avort; 

 obligarea statelor membre să ofere ajutor financiar părinților minori.

S-au purtat discuții cu privire la „cardurile de identificare pentru internet” sau concepte 
conexe folosite ca mijloace de verificare a vârstei, precum și alte aspecte privind verificarea. 
Până în prezent, o singură soluție a fost considerată eficientă. În primul rând, pe de o parte, 
întrucât internetul funcționează la nivel global, iar serviciile sunt accesibile de oriunde, orice 
soluție care nu este respectată la nivel mondial poate fi evitată, de exemplu, folosind o adresă 
străină pentru a accesa un anumit conținut. Nicio țară, nici măcar UE, nu poate pune în 
aplicare cu ușurință o soluție globală care nu este susținută de întreaga infrastructură internet 
fără un acord general. În plus, multe dintre soluțiile tehnice luate în considerare creează 
probleme suplimentare, de exemplu, prin colectarea unor cantități imense de date cu caracter
personal posibil sensibile, care ar putea face obiectul utilizării necorespunzătoare și al 
atacurilor.

Obiectivul proiectului STORK1 finanțat de UE a fost găsirea unei soluții practice pentru 
identificarea electronică sigură (eID) dincolo de frontiere.  Nu este suficient să se dispună 
numai de eID; autentificarea este, de asemenea, necesară. O persoană se poate identifica 
susținând că este cineva anume, însă nu se știe dacă această persoană spune adevărul. 
Dovedirea identității se realizează prin procesul de autentificare. În practică, se introduce, de 
exemplu, eID în cititorul de carduri (identificare) și, ulterior, codul PIN (autentificare). Datele 
furnizate sunt verificate din punctul de vedere al validității.

Unul dintre proiectele-pilot din cadrul STORK a fost denumit „Safer Chat”, care prezintă 
interes îndeosebi pentru copii și tineri. „Safer Chat” permite conversarea online în condiții de 
siguranță cu prieteni de aceeași vârstă, fără posibilitatea ca persoanelor cu vârste mai mari 
decât cea prevăzută să acceseze camera de discuții. Pentru verificarea vârstei, se folosește 
eID. Nu sunt necesare numele, adresa sau alte date. „Safer Chat” arată faptul că este posibil să 
se dezvăluie numai informații absolut necesare pentru accesarea unui serviciu online. 

Comisia va propune un cadru juridic privind identificarea, autentificarea și semnătura 
electronică până în vara anului 2012. Una dintre pietrele de temelie va fi recunoașterea 
reciprocă și acceptarea eID-urilor și a autentificării transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să 
                                               
1 Identificarea electronică sigură în Europa: https://www.eid-stork.eu/
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permită cetățenilor să își folosească eID-urile pentru a accesa serviciile online nu numai de 
acasă, ci și din alte state membre. De asemenea, va fi posibilă folosirea eID-urilor pentru 
serviciile și aplicațiile care necesită o identificare și autentificare sigure. Furnizorii de camere 
de discuții ar putea oferi medii mai bine protejate prin integrarea eID-urilor recunoscute și 
acceptate la nivelul UE în sistemele lor. 

Programul Comisiei Safer Internet promovează utilizarea sigură și responsabilă a internetului 
și a dispozitivelor mobile de către tineri. Centrele Safer Internet din 30 de țări europene 
sensibilizează publicul și oferă ajutor și sprijin copiilor, profesorilor și părinților. 1.

Comisia a format o coaliție de 28 de companii de vârf (inclusiv Facebook, Google, etc)2 care 
și-au asumat angajamentul de a crea un internet mai bun și mai sigur pentru copii și tineri. 
Companiile au promis să prezinte măsuri prioritare, precum facilitarea raportării conținutului 
dăunător, asigurarea unor parametrii de confidențialitate adecvați vârstei, punerea la dispoziție 
a unei game mai ample de opțiuni pentru controlul parental și clasificarea conținutului.
În plus, Comisia a publicat recent un document de strategie care prevede o serie de măsuri 
necesare pentru:

 a încuraja întreprinderile europene să elaboreze conținut online de calitate pentru 
copii;

 a crea un mediu online sigur pentru copii;
 a sensibiliza opinia publică cu privire la riscurile pe care copiii le pot întâmpina online 

și a le pune la dispoziție instrumente și strategii de protecție, a dezvolta gândirea 
critică și competențele digitale;

 a include în programele școlare predarea siguranței online, până în 2013.

Mai exact, în ceea ce privește armonizarea sugerată la nivelul UE a legislației relevante în 
materie de educație, în conformitate cu articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, conținutul învățământului și organizarea sistemelor de învățământ intră în 
responsabilitatea statelor membre. Prin urmare, UE nu poate propune acte legislative legate de 
programele școlare, precum un sistem de evaluare a profesorilor și cursuri obligatorii de 
educație sexuală sau educație în privința drogurilor. Comisia pentru petiții dorește, cu toate 
acestea, să sublinieze faptul că Parlamentul European și Consiliul European au adoptat, în 
2006, o recomandare (2006/962/CE) care stabilește cele opt competențe-cheie pe care toți 
cetățenii europeni ar trebui să le dețină. Unele dintre aspectele subliniate de petiționară sunt 
incluse la rubrica „competențe sociale și civice”: „(...) Competența socială este legată de 
bunăstarea personală și socială, care necesită o înțelegere a modului în care indivizii pot 
asigura sănătatea fizică și mentală optimă, inclusiv a familiei și a mediului social imediat, 
precum și cunoștințe privind modul în care un stil de viață sănătos poate contribui la aceasta. 
Pentru o participare socială și interpersonală de succes, este esențial să se înțeleagă codurile 
de conduită și manierele acceptate în general în diferite societăți și medii (de exemplu, la 
locul de muncă). Este important, de asemenea, să se conștientizeze conceptele de bază cu 
privire la indivizi, grupuri, organizații de muncă, egalitatea de gen și nediscriminarea, 
societate și cultură. Înțelegerea dimensiunilor multiculturale și socioeconomice ale societăților 
europene și a modului în care identitatea culturală națională interacționează cu identitatea 

                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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europeană este esențială. (...)”

În ceea ce privește furnizarea de informații privind consumul de droguri ilegale, programul 
specific „Prevenirea și informarea cu privire la consumul de stupefiante” pentru perioada 
2007-2013 oferă finanțare pentru proiecte transfrontaliere inovatoare privind prevenirea 
consumului de droguri, care pot include campanii, proiecte de sensibilizare a opiniei publice 
și furnizarea de informații obiective pentru tineri cu privire la riscurile consumului de droguri 
ilegale. 

Pentru detalii privind acest program, consultați pagina de internet: 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm.  

În ceea ce privește sugestia legată de reglementarea avorturilor, Comisia subliniază faptul că 
această chestiune intră în competența statelor membre.

Cu privire la sugestia petiționarei privind ajutorul financiar pentru părinții adolescenți, statele 
membre dețin competența în acest domeniu. În prezent, Comisia pregătește o recomandare 
pentru a stimula eforturile statelor membre și ale UE în vederea abordării sărăciei în rândul 
copiilor. Recomandarea privind sărăcia în rândul copiilor va stabili principii comune pentru 
intervenția efectivă în domenii-cheie, incluzând, de asemenea, sprijin familial, un acces mai 
bun pe piața forței de muncă pentru părinți, măsuri de sprijinire a veniturilor, precum și un 
acces mai bun la serviciile de îngrijire a copiilor, servicii medicale sau sociale, care poate 
influența, în mod pozitiv, situația părinților adolescenți printr-o abordare integrată. 

Concluzii

Uniunea Europeană nu poate adopta legislație decât în domeniul de aplicare al competențelor 
care i-au fost conferite prin Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

În această privință, măsurile privind educația, prevenirea consumului de droguri, avorturile și 
ajutorul financiar pentru familiile de tineri trebuie puse în aplicare în primul rând de statele 
membre. Totuși, Comisia pregătește inițiative specifice în unele dintre aceste domenii, 
inclusiv recomandări sau finanțare.

În ceea ce privește cardul de identificare electronică, proiectul-pilot pe scară largă STORK1, 
cofinanțat de UE, oferă o platformă transfrontalieră de autentificare la nivelul UE pentru 
serviciile electronice. De asemenea, Comisia va propune, până în vara acestui an, un cadru 
juridic privind identificarea, autentificarea și semnătura electronică.  

                                               
1 Identificarea electronică sigură în Europa:


