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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:

A. întrucât drepturile inerente cetățeniei Uniunii sunt cuprinse în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; întrucât Tratatul de la Lisabona a consolidat caracterul 
executoriu al drepturilor fundamentale în ceea ce privește implementarea legislației UE de 
către statele membre la nivel național; întrucât articolul 51 din Cartă prevede că statele 
membre și Comisia trebuie să respecte aceste drepturi;

B. întrucât aproape o treime din petițiile primite de Parlament au legătură cu presupusele 
încălcări ale drepturilor fundamentale prevăzute în Cartă, atingând probleme cum ar fi 
cetățenia, cele patru libertăți, ocuparea forței de muncă, circumstanțele economice, 
sistemele de justiție, drepturile de vot, dizabilitățile și drepturile copiilor; întrucât unele 
dintre aceste petiții ridică întrebări legate de problemele de sănătate și de accesul 
deteriorat la asistență medicală și la servicii de îngrijire a sănătății, ca o consecință directă 
a crizei economice; întrucât petițiile au rolul unui instrument ce garantează cetățenilor 
drepturile lor fundamentale;

C. întrucât criza economică și măsurile generale luate ca urmare a acesteia au avut, de 
asemenea, un impact asupra accesului universal la educație de calitate, a dreptului la 
muncă echitabilă și decentă și a dreptului la proprietate;

D. întrucât articolul 21 al Cartei recunoaște dreptul la nediscriminare indiferent de motivele 
acesteia,

1. deplânge cazurile de discriminare împotriva minorităților, invocând faptul că demnitatea 
umană este inviolabilă; solicită ca directiva privind combaterea discriminării, care 
urmărește să implementeze principiul egalității de tratament între persoane, indiferent de 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, să fie deblocată în 
Consiliu;

2. subliniază că rolul Comisiei în calitate de gardian al tratatelor nu se limitează la asigurarea 
transpunerii legislației de către statele membre, ci se extinde și la aplicarea corectă și 
integrală a legilor, în special cu scopul de a proteja drepturile fundamentale ale 
cetățenilor; 

3. invită statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru a se asigura că drepturile 
fundamentale ce vizează accesul universal la asistență medicală și educație sunt restabilite 
pentru fiecare cetățean al UE;

4. reamintește că portabilitatea prestațiilor de securitate socială, a pensiilor și a îngrijirii 
sănătății este importantă în asigurarea realizării depline a drepturilor fundamentale și a 
libertăților civile, inclusiv pe baza realizării mobilității lucrătorilor;

5. invită statele membre și Comisia, în momentul propunerii legislative, să găsească un 
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echilibru între măsurile de combatere a terorismului și protecția drepturilor fundamentale;

6. invită Comisia și statele membre să se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate 
în mod corespunzător, garantate, aplicate și dezvoltate în continuare.


