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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere raportul pe 2011 al Comisiei privind punerea în aplicare a Cartei 
drepturilor fundamentale a UE (COM(2012)169(final)),

– având în vedere raportul Parlamentului referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2010 
– Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE1,

– întrucât aproape o treime din petițiile primite de Parlament fac trimitere la încălcările 
drepturilor fundamentale menționate în Cartă,

Generalități

1. consideră că așteptările multor cetățeni și rezidenți europeni care abordează instituțiile UE 
cu scopul de a denunța încălcări și solicită protecția drepturilor fundamentale și a valorilor 
europene consacrate în cartă și în tratate sunt adesea diminuate ca urmare a interpretării 
restrictive a competențelor UE și a rolurilor în domeniul drepturilor fundamentale de către 
instituțiile europene și subliniază faptul că acest lucru creează un risc pentru credibilitatea 
UE, a Comisiei în calitate de „gardian al tratatelor” și a ordinii juridice a UE bazate pe 
tratate și cartă în ansamblu2;

2. reafirmă, în acest context, că UE și instituțiile acesteia au sarcina de a respecta, garanta, 
proteja și promova drepturile fundamentale ale cetățenilor Europeni în UE, pe baza cartei 
și a articolelor 2, 7 și 9-12 din TFUE, în special în cazurile în care aceste drepturi nu sunt 
garantate în mod eficient și adecvat la nivel național; reamintește că articolul 51 din cartă 
nu ar trebui utilizat pentru a minimiza importanța Cartei și a aplicării acesteia și subliniază 
că acest articol nu abrogă rolul și competențele pe care instituțiile UE le au în relație cu 
protecția principiilor fundamentale europene și a valorilor democrației, ale statului de 
drept, ale cetățeniei și ale egalității;

3. reamintește rolul și responsabilitatea Parlamentului față de cetățenii europeni în general și, 
în special, prin intermediul procesului de adresare a petițiilor, instituit de tratat, care 
creează o obligație de a obține căi extrajudiciare în numele petiționarilor, în cazul în care 
este necesar și pe baza faptelor fiecărui caz, pentru a asista cetățenii în exercitarea 
drepturilor lor fundamentale și pentru a se asigura că valorile și principiile incluse în cartă 
și tratate sunt aplicate în mod corespunzător;

4. solicită statelor membre să își îndeplinească obligațiilor lor de a proteja drepturile 
fundamentale ale cetățenilor lor și îndeamnă statele membre să își respecte angajamentele 
asumate în conformitate cu termenii Tratatului de la Lisabona3 pentru aderarea UE la 
Convenția europeană a drepturilor omului, eliminând astfel diferențele legate de protecția 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0120.
2 Eurobarometru Flash 340, punctul 2.
3 TUE, articolul 6 alineatul (2).
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juridică oferind cetățenilor europeni aceleași drepturi în relație cu acțiunile Uniunii de 
care se bucură în prezent în relație cu statele membre ale Uniunii; 

Aspecte specifice

5. solicită Consiliului să respecte angajamentele sale în relație cu drepturile fundamentale, să 
deblocheze de urgență propunerea Comisiei din 2 iulie 2008 de directivă a Consiliului 
privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament al persoanelor, indiferent 
de apartenența religioasă sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală; 
subliniază în acest context drepturile persoanelor cu dizabilități, care se străduiesc să 
trăiască o viață cât mai aproape de normal posibil și drepturile copiilor, în special în 
contextul litigiilor transfrontaliere în materie de custodie și al drepturilor părintești privind 
vizita;

6. regretă cazurile de discriminare a minorităților și solicită Consiliului să acționeze în mod 
eficient și responsabil pentru a respecta valorile Uniunii în relație cu statele membre care 
nu respectă pe deplin obligațiile lor cu privire la aceste chestiuni ce le revin în baza 
tratatului și solicită o legislație, politici și acțiuni europene mai solide în materie de 
rasism, xenofobie și homofobie;

7. atrage atenția asupra restricțiilor legate de libertatea mass-mediei reflectate în mod regulat 
în multe petiții primite și solicită Comisiei să acorde Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale (FRA) un rol de monitorizare în acest domeniu și să revizuiască dreptul UE 
pentru a se asigura că standardele comune pentru libertatea și pluralismul mass-mediei 
sunt puse în aplicare;

8. subliniază în special chestiunea – obiectul unui număr mare de petiții adresate 
Parlamentului – exproprierii fără despăgubirea corectă a bunurilor imobile achiziționate 
de cetățenii care își exercită propria libertate de circulație și a capitalului acestora;

9. solicită Comisiei să se asigure de urgență că statele membre transpun și pun în aplicare în 
mod corect Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație pentru cetățeni, având 
în vedere recurența frecventă a petițiilor privind obiectul problemelor întâmpinate, printre 
altele, de soții, de partenerii înregistrați și de partenerii cetățenilor UE resortisanți ai țărilor 
terțe care sunt rezidenți legali în ceea ce privește exercitarea drepturilor lor, astfel cum 
sunt garantate de cartă;

10. reamintește că portabilitatea beneficiilor de asigurări sociale, a pensiilor, a asistenței 
medicale și recunoașterea calificărilor profesionale și a actelor de stare civilă și a efectelor 
acestora sunt drepturi importante care ar putea asigura că cetățenii se bucură pe deplin de 
drepturile lor fundamentale, inclusiv în baza finalizării pieței interne, dar remarcă faptul 
că mulți cetățeni încă se confruntă cu probleme în ceea ce privește afirmarea acestor 
drepturi; prin urmare, solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că aceste drepturi 
sunt respectate, puse în aplicare și dezvoltate în mod adecvat;

11. subliniază că rolul Comisiei în calitate de gardian al tratatelor nu se limitează la asigurarea 
transpunerii legislației de către statele membre, dar se extinde, de asemenea, la punerea în 
aplicare corectă și în totalitate a legilor, în special cu scopul de a proteja drepturile 
fundamentale ale cetățenilor; indică vidul legislativ în ceea ce privește accesul cetățenilor 
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la reparație judiciară atunci când statele membre nu au transpus sau au transpus numai 
tardiv legislația europeană care îi privește pe aceștia în mod direct;

12. sugerează că Raportul anual al Comisiei privind drepturile omului ar trebui să includă o 
evaluare a situației din statele membre; lansează propunerea ca Parlamentul să organizeze 
o conferință anuală, găzduită în comun de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne și Comisia pentru petiții, cu participarea societății civile și a altor părți interesate 
din acest domeniu;

13. salută politica Comisiei de a furniza cetățenilor informații precise cu privire la drepturile 
lor și oportunitățile de recurs juridic deschise pentru aceștia în cazul unei încălcări a 
drepturilor lor fundamentale; subliniază în același timp că acest lucru nu eliberează 
Comisia de sarcina instituțională a acesteia de a analiza plângerile cetățenilor cu privire la 
eventuale încălcări ale drepturilor fundamentale nu numai de către UE și statele membre 
în aplicarea dreptului comunitar, ci și în relație cu situațiile de eșec sistematic în ceea ce 
privește protecția drepturilor fundamentale în cadrul statelor membre; solicită Comisiei să 
își respecte rolul de apărare a ordinii juridice europene pe baza democrației și a drepturilor 
fundamentale și să aducă aceste situații în atenția statelor membre în cauză; consideră că 
Parlamentul European, care are un domeniu politic mai larg de activitate, ar trebui să 
explice tuturor cetățenilor și rezidenților UE măsurile pe care le adoptă pentru a ocroti și a 
apăra drepturile lor fundamentale;

14. solicită Comisiei să revizuiască regulamentul de instituire a Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale cu scopul de a consolida mandatul și competențele acesteia, precum și 
independența sa.


