
PA\901996RO.doc PE487.768v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

2011/0344(COD)

14.5.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru petiții

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Drepturi 
și cetățenie”
(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean



PE487.768v03-00 2/9 PA\901996RO.doc

RO

PA_Legam



PA\901996RO.doc 3/9 PE487.768v03-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul „Drepturi și cetățenie” 2014-2020 este succesorul a trei programe anterioare: 
„Drepturi fundamentale și cetățenie”, Daphne III și, respectiv, secțiunile „Combaterea 
discriminării și diversitate” și „Egalitatea între femei și bărbați” din cadrul programului 
„Ocuparea forței de muncă și solidaritate socială” (PROGRESS). 

Se speră că programul va promova drepturile aferente cetățeniei europene, principiile 
nediscriminării și egalității dintre femei și bărbați, dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, drepturile copilului și drepturile care decurg din legislația Uniunii referitoare la 
consumatori. 

Comisia pentru petiții primește un număr considerabil de petiții în legătură cu obiectivele 
vizate de program. Unii petiționari și unele organizații evidențiază importanța finanțării și își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu dificultățile întâmpinate în accesarea fondurilor. Este 
necesară, prin urmare, o alocare mai judicioasă, accesibilă și transparentă a fondurilor. 
Finanțarea ar trebui să fie disponibilă nu doar pentru „rețelele-cheie la nivel european”, ci și 
pentru proiecte naționale prezentate de organizații neguvernamentale mici. 

Raportoarea pentru aviz solicită o recunoaștere mai explicită a Convenției Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CNUDPD). Convenția este 
primul instrument internațional în materie de drepturile omului la care a aderat Uniunea 
Europeană. Numeroase petiții atestă dificultățile întâmpinate de persoanele cu dizabilități și 
faptul că acestea nu beneficiază de libertățile și drepturile fundamentale prevăzute în 
convenție. Comisia pentru petiții este unul dintre factorii implicați în instituirea unui cadru de 
punere în aplicare a convenției în temeiul articolului 33 alineatul (2) și exercită rolul de 
protector al drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

Este indicat să se facă trimitere expresă la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
Rasismul și xenofobia, integrarea dimensiunii de gen și prevenirea violenței împotriva 
femeilor, a copiilor și a tinerilor sunt domenii care ar trebui adăugate la obiectivele specifice 
ale programului. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolele 114, 168 169 și 
197,

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolele 2 și 3, și 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în special articolele 8, 10,
articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolele 114, 168, 169 și 
197,

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Referirea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale omului, precum și al 
statului de drept, principii comune tuturor 
statelor membre.

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe 
principiile respectării demnității umane,
libertății, democrației, respectării 
drepturilor și a libertăților fundamentale ale 
omului, precum și al statului de drept, 
principii comune tuturor statelor membre.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European. Cetățenii Uniunii ar trebui să nu 
întâmpine dificultăți în a locui, a călători 
sau a lucra într-un alt stat membru și să 
aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune.

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii și cele care 
decurg din convențiile internaționale 
ratificate de Uniunea Europeană, precum 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități (CNUDPD). Aceștia ar trebui 
să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European în oricare dintre limbile 
tratatelor. Cetățenii Uniunii ar trebui să nu 
întâmpine dificultăți în a locui, a călători, a 
studia sau a lucra într-un alt stat membru și 
să aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Absența discriminării pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și egalitatea între femei și bărbați 
sunt valori comune tuturor statelor 
membre. Combaterea tuturor formelor de 

(5) Absența discriminării pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, toleranța, solidaritatea și 
egalitatea între femei și bărbați sunt valori 
comune tuturor statelor membre.
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discriminare este un obiectiv permanent, 
care necesită acțiuni coordonate, inclusiv 
prin alocarea de fonduri.

Combaterea tuturor formelor de 
discriminare este un obiectiv permanent, 
care necesită acțiuni coordonate, inclusiv 
prin alocarea de fonduri.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea și promovarea drepturilor 
persoanelor în cadrul Uniunii, abordarea
problemei discriminării și a inegalităților și 
promovarea cetățeniei contribuie la 
promovarea obiectivelor specifice și a 
inițiativelor emblematice ale strategiei 
Europa 2020.

Sprijinirea și promovarea drepturilor 
persoanelor în cadrul Uniunii, abordarea 
problemei discriminării și a inegalităților și 
promovarea cetățeniei Uniunii contribuie 
la promovarea obiectivelor specifice și a 
inițiativelor emblematice ale strategiei 
Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor consacrate în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene sunt promovate și protejate.

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor consacrate în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități sunt promovate 
și protejate.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să promoveze integrarea dimensiunii 
de gen în toate activitățile sale;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să prevină și să combată violența 
împotriva femeilor, a copiilor și a 
tinerilor, precum și să ofere sprijin 
victimelor și grupurilor expuse riscurilor;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) să combată rasismul, xenofobia și 
alte forme similare de intoleranță;

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii de evaluare a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor stipulate la 
alineatul (1) sunt, inter alia, percepția 
europeană asupra respectării, exercitării și 
aplicării drepturilor respective și numărul 
de plângeri.

(2) Indicatorii de evaluare a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor stipulate la 
alineatul (1) sunt, inter alia, percepția 
europeană asupra respectării, exercitării și 
aplicării drepturilor respective și numărul 
de plângeri și petiții.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijin pentru actorii principali, de 
exemplu sprijin pentru statele membre în 
vederea punerii în aplicare a legislației și 
politicilor Uniunii, sprijin pentru rețelele-
cheie la nivel european ale căror activități 
sunt legate de punerea în practică a 
obiectivelor programului, interconectarea 
la nivel european între organismele și 
organizațiile specializate și autoritățile 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

(d) sprijin pentru actorii principali, de 
exemplu sprijin pentru statele membre în 
vederea punerii în aplicare a legislației și 
politicilor Uniunii, sprijin pentru rețelele-
cheie la nivel european ale căror activități 
sunt legate de punerea în practică a 
obiectivelor programului, sprijin pentru 
organizațiile neguvernamentale care 
desfășoară activități în domeniile vizate de 
program, interconectarea la nivel european 
între organismele și organizațiile 
specializate și autoritățile naționale, 
regionale și locale, finanțarea rețelelor de 
experți, finanțarea observatorilor la nivel 
european.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Diferitele obiective specifice ale 
programului beneficiază de o alocare 
anuală echilibrată a fondurilor. Pentru 
fiecare obiectiv specific se prevede o 
defalcare orientativă a finanțărilor. 

Or. en


