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Context

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale 
acum aproape doi ani, Parlamentul European și Comisia s-au ocupat de numeroase petiții și 
plângeri privind aplicarea Cartei. 

Interesul și așteptările cetățenilor cu privire la aplicarea Cartei sunt mari. Cu toate acestea, 
Carta nu se aplică în toate circumstanțele în care se pretinde o încălcare a drepturilor 
fundamentale în statele membre. Există riscul ca percepția cetățenilor privind domeniul de 
aplicare al Cartei să se transforme în dezamăgire față de Uniunea Europeană în sine. 
Instituțiile Uniunii Europene au responsabilitatea de a rezolva această situație.

Este, prin urmare, important ca persoanele care consideră că le sunt subminate drepturile 
fundamentale să aibă acces la informații practice privind căile de recurs judiciare și 
extrajudiciare care le stau la dispoziție la nivelul statelor membre. Cetățenii ar trebui să poată 
identifica mai clar care instituție sau organism este cel mai bine plasat să îi ajute. Raportul 
anual al Comisiei pe 2010 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE oferă o 
primă evaluare a situației actuale1.

Seminarul de față, organizat împreună de Comisia Europeană și Comisia pentru petiții din 
cadrul Parlamentului European, va analiza modalitatea în care sunt abordate plângerile 
privind încălcarea drepturilor fundamentale la nivelul UE și al statelor membre. Acesta va 
identifica cele mai bune practici în domeniu și va analiza modalitățile de îmbunătățire a 
cooperării dintre autoritățile responsabile și instituții, la nivelul Uniunii și la nivel național. 

Viviane Reding, vicepreședintă a Comisiei Europene și Erminia Mazzoni, președinta 
Comisiei pentru petiții, vor găzdui împreună acest eveniment și vor face o prezentare a 
seminarului în introducere.

Evenimentul va reuni experți juridici eminenți care vor analiza aplicarea Cartei în relație cu 
probleme specifice ridicate în plângerile și petițiile depuse de cetățeni. Deputații în 
Parlamentul European și participanții vor fi invitați să investigheze posibilele modalități 
judiciare și extrajudiciare de a răspunde la preocupările cetățenilor. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. DESCHIDERE 09.00-09.30
Viviane Reding, vicepreședintă a Comisiei Europene

Erminia Mazzoni, președinta Comisiei pentru petiții din Parlamentul European 
II. CE ÎNSEAMNĂ ÎN PRACTICĂ CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE PENTRU CETĂȚENII 

EUROPENI? CUM TREBUIE SĂ SE EXPLICE CETĂȚENILOR CAZURILE ÎN CARE SE APLICĂ CARTA?

Obiectiv: discuția ar trebui să investigheze modalitățile de comunicare cu privire la Cartă, când se 
aplică aceasta și când nu se aplică. Discuția va contribui la identificarea problemelor legate de 
neînțelegerea domeniului de aplicare, cu referire la exemple concrete (prezentări 45 min, discuție 45 
min)

Președintă: Erminia Mazzoni, președinta Comisiei pentru petiții din Parlamentul European 

Vorbitori:

o Monika Flašíková Beňová, membră în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne (LIBE) din Parlamentul European, raportor pentru raportul anual al Parlamentului 
European referitor la situația drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană 

o profesor Giuseppe Tesauro, fost avocat general al Curții Europene de Justiție, membru al 
Curții Constituționale a Italiei 

o profesor Sjef van Erp, Universitatea din Maastricht 
o profesor Elspeth Guild, cercetător principal asociat al Centrului pentru studii de politică 

europeană 
o profesor Jean-Paul Jacqué, Colegiul Europei 

09.30-11.00

III. GESTIONAREA PLÂNGERILOR PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE:
PREZENTAREA PRACTICILOR DIN STATELE MEMBRE UE

Obiectiv: schimb de informații privind gestionarea plângerilor referitoare la încălcarea drepturilor 
fundamentale din statele membre UE; identificarea celor mai bune practici, inclusiv măsurile luate în 
urma plângerilor care nu intră în sfera de competență a autorității respective. Aceste informații ar 
trebui, de asemenea, să permită o mai bună evaluare cu privire la frecvența în care cetățenii „bat la 
ușa greșită” când recurg la căi de atac pentru o încălcare a drepturilor fundamentale (prezentare 45 
min, discuție 45 min).

Președinte: Paul Nemitz, director al Direcției Drepturi fundamentale și cetățenia uniunii, DG 
Justiție Comisia Europeană

Vorbitori: 

o Dominique Baudis, Ombudsman (Franța)
o Manuel Aguilar Belda, ombudsman adjunct (Spania)
o Des Hogan, director adjunct al Comisiei irlandeze pentru drepturile omului, președinte al 

Grupului juridic de lucru din Grupul european al instituțiilor naționale de apărare a 
drepturilor omului

o Tamás Kádár, Secretariatul Rețelei europene de organisme pentru promovarea egalității 
o Peter Reading, director al Comisiei pentru politici juridice, egalitate și drepturile omului 

(Regatul Unit) 
o Serge Leonard, Consilier juridic al Consilierului delegatului general pentru drepturile 

copilului 

11.00-12.30
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o Dr. Israel Butler, Agenția pentru drepturi fundamentale 

Prânz - zona YEHUDI MENUHIN - et. 1 PAUL HENRI SPAAK 12.30-14.00
IV. GESTIONAREA PLÂNGERILOR PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE:

PREZENTARE GENERALĂ A PRACTICILOR LA NIVEL EUROPEAN 

Obiectiv: schimb de informații privind gestionarea de instituțiile europene a plângerilor referitoare la 
încălcarea drepturilor fundamentale; identificarea celor mai bune practici, inclusiv măsurile luate în 
urma plângerilor care nu intră în sfera de competență a autorității respective. Identificarea practicilor 
instituțiilor UE și ale Curții europene pentru drepturile omului privind informarea cetățenilor despre 
mecanismele de atac în cazul în care prezintă plângeri care nu intră în sfera lor de competență 
(prezentări 45 min, discuție 45 min).

Președinte: Emmanuel Crabit,  Șeful Unității pentru drepturi fundamentale și drepturile 
copilului, DG Justiție Comisia Europeană 

Vorbitori:

o David Lowe, Șeful Secretariatului Comisiei pentru petiții din Parlamentul European 
o Sabine Hackspiel, Șefa Unității din Direcția Cercetare și Documentare a Curții de Justiție 

a Uniunii Europene
o Victor Soloveytchik, Șef Unitate Curtea Europeană pentru drepturile omului 
o Giovanni Butarelli, adjunct al Autorității Europene pentru Protecția Datelor (urmează a fi 

confirmat)
o Margaret Tuite, Șef adjunct al Unității pentru drept penal, DG Justiție Comisia Europeană

14.00-15.30 

V. CUM POT FI AJUTAȚI CETĂȚENII CARE CAUTĂ CĂI DE ATAC ÎN CAZURI DE ÎNCĂLCARE A 
DREPTURILOR FUNDAMENTALE 

Obiectiv: cetățenii cărora li se încalcă drepturile fundamentale ar trebui să beneficieze de accesul la un 
mecanism de atac. Această sesiune are drept obiectiv explorarea modalităților de îmbunătățire a 
cooperării între organisme/instituții cu privire la gestionarea plângerilor referitoare la încălcarea 
drepturilor fundamentale, în special între statele membre UE și la nivel național (prezentări 45 min, 
discuție 45 min)

Președinte: Emmanuel Crabit,  Șeful Unității pentru drepturi fundamentale și drepturile 
copilului, DG Justiție Comisia Europeană

Vorbitori: 

o Ian Harden, Secretar General al Ombudsmanului european
o Sonia Masini, președintă a Provinciei Reggio Emilia și prim vicepreședintă a Comisiei 

pentru cetățenie, guvernanță, afaceri instituționale și externe din cadrul Comitetului 
regiunilor.

o Gabriele Bischoff, șefa Departamentului de politică europeană, Confederația germană a 
sindicatelor, membră a Comitetului economic și social european

o profesor Alan Miller, președinte al Comisiei scoțiene pentru drepturile omului și președinte 
al Grupului european al instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului.

15.30-17.00
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