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Atelier privind „Libertăţile şi drepturile fundamentale ale Uniunii” 
Propunere de text fundamental 

 
 

 
1. Solicităm instituţiilor şi statelor membre UE să recunoască faptul că acestea nu pot exista 

fără cetăţeni. Instituţiile europene trebuie, prin urmare, să adopte metode de lucru care ţin 
cont, în mod consecvent, de viaţa de zi cu zi a populaţiei Uniunii şi, înainte de a lua vreo 
decizie, să evalueze în mod sistematic impactul acestor decizii asupra populaţiei. Instituţiile 
europene ar trebui să ţină cont de cele mai discriminate şi dezavantajate categorii ale 
populaţiei europene atunci când legiferează, având în vedere că populaţia Europei, în 
ansamblul său, va beneficia de acest lucru. 

 
2. Considerăm că introducerea dispoziţiilor cu aplicabilitate generală privind egalitatea între 

sexe, inegalităţile sociale şi anti-discriminarea constituie un progres. Toate legislaţiile 
europene trebuie să garanteze punerea în aplicare eficientă a clauzelor transversale şi a 
dispoziţiilor Cartei drepturilor fundamentale şi să se bazeze pe aceasta.  

 
3. Egalitatea între sexe trebuie să fie considerată ca un principiu fundamental de organizare a 

societăţii. 
 
4. Dorim ca instituţiile UE să acţioneze pentru a proteja drepturile omului în mod egal pentru 

cetăţenii şi pentru rezidenţii UE. Ca un obiectiv pentru viitorul apropiat, întreaga populaţie a 
UE ar trebui să aibă aceleaşi drepturi. 

 
Regretăm ferm protocoalele de neparticipare unilaterale ale Regatului Unit şi Poloniei; 
considerăm acest pas ca pe o poziţie împotriva cetăţenilor acelor ţări şi ca o slăbire a Uniunii 
Europene. Solicităm insistent ca guvernele respective să-şi reconsidere deciziile şi sprijinim 
eforturile organizaţiilor societăţii civile de a asigura standarde democratice egale în întreaga 
Uniune Europeană. 
 
Dezvoltarea politicilor UE pe principiile egalităţii, cetăţeniei şi nediscriminării 
 
5. Regretăm că Tratatul păstrează regula unanimităţii în adoptarea măsurilor privind cetăţenia şi 

lupta împotriva discriminării. Acest lucru creează confuzie şi induce în eroare populaţia 
Europei. Pe de o parte, Cartei drepturilor fundamentale a UE i s-a acordat aceeaşi valoare 
juridică ca şi tratatelor. Pe de altă parte, principiul unanimităţii face ca adoptarea în UE a 
oricărei legislaţii privind egalitatea să fie foarte puţin probabilă.  

 
6. Discriminarea cotidiană există, provenind din cauze mai numeroase decât cele cinci 

menţionate la articolul 17a din Tratatul UE. Acţiunile UE ar trebui, prin urmare, să se bazeze 
pe definiţia deschisă a articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE.  

 
 
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale 
 
7. Salutăm ferm articolele 24 şi 25 ale Cartei, care protejează şi promovează drepturile copiilor 

şi ale persoanelor în vârstă.  
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8. Salutăm adoptarea Cartei drepturilor fundamentale ca document obligatoriu din punct de 

vedere juridic, care va asigura protecţia drepturilor fundamentale, inclusiv a drepturilor 
sociale ale fiecărei persoane care locuieşte în Uniunea Europeană. 

 
9. Solicităm Comisiei să evalueze Carta drepturilor fundamentale a Uniunii şi drepturile 

cetăţenilor; solicităm UE să stabilească indicatori şi mecanisme clare pentru această evaluare 
şi studiul de impact, în strânsă cooperare cu societatea civilă şi Parlamentul European;  
solicităm ca această evaluare să fie făcută pe baza atât a criteriilor ce au stat la baza începerii 
activităţii asupra Cartei (Köln 1999), cât şi a programului de acţiune intitulat „A conduce 
prin exemplul propriu:  un program de acţiune pe anul 2000 privind drepturile omului în 
Uniunea Europeană”. 

 
10. Salutăm ferm personalitatea juridică a UE şi aderarea sa la Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei, astfel cum este 
prevăzut în Tratatul de reformă. Sprijinim un grad înalt de cooperare între Curtea Europeană 
de Justiţie şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în scopul garantării unor mijloace de 
protecţie uniforme şi cuprinzătoare ale drepturilor fundamentale pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene. UE ar trebui să continue activitatea pe care a iniţiat-o în cazul Cartei, inspirându-
se din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

 
11. Solicităm insistent tuturor instituţiilor UE, precum şi autorităţilor de stat, regionale şi locale 

să sensibilizeze populaţia UE pe scară largă cu privire la Cartă şi cetăţenia europeană, prin 
disponibilizarea de fonduri în scopul informării în domeniul drepturilor fundamentale. 
Aceasta implică, de asemenea, garanţia că fiecare cetăţean şi rezident al UE va putea primi 
gratuit o copie a Cartei şi va şti cum să se folosească de dispoziţiile ei în scopul apărării 
drepturilor sale. Aceasta implică şi oferirea de informaţii şi toate celelalte mijloace necesare 
pentru a asigura înţelegerea adecvată a modului în care drepturile sale sunt protejate. 
Organizaţiile societăţii civile trebuie sa fie implicate în procesul de informare.  

 
Democraţia participativă: elaborarea politicilor ar trebui făcută nu doar pentru oameni, ci 
cu oamenii. 
  
12. Salutăm ferm adoptarea articolului 8b de la Titlul II privind democraţia participativă şi 

solicităm instituţiilor UE şi statelor membre să îl utilizeze din plin şi să instituie, astfel, un 
dialog civil structurat şi semnificativ cu organizaţiile caritative şi neguvernamentale.  

 
13. Considerăm că este de datoria responsabililor politici să garanteze participarea activă a 

organizaţiilor societăţii civile, în special a acelora care reprezintă interesele categoriilor 
discriminate şi dezavantajate ale populaţiei, în elaborarea, adoptarea, punerea în aplicare şi 
evaluarea actelor legislative.  

 
14. Solicităm o cooperare mai structurată între Parlamentul European şi organizaţiile 

neguvernamentale. Agora este un prim pas în acea direcţie, care ar putea încuraja o evoluţie 
de la abordarea de sus în jos a elaborării politicilor către o democraţie participativă eficientă. 

 
15. Solicităm o aplicare rapidă a prevederilor iniţiativelor cetăţenilor. În viitor, tratatele ar trebui 

să prevadă posibilitatea de a organiza referendumuri pe probleme specifice pe întreg 
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teritoriul UE. Solicităm Comisiei Europene să contribuie împreună cu organizaţiile societăţii 
civile la definirea condiţiilor şi procedurilor pentru aplicarea iniţiativelor cetăţenilor. 

 
Solicităm definirea clară şi uniformă a termenului „organizaţii ale societăţii civile”, în strânsă 
cooperare cu organizaţiile caritative şi cele neguvernamentale. 
 
Rolul Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale 
 
Solicităm instituţiilor UE să consolideze competenţele şi resursele de care agenţia are nevoie 
pentru a fi capabilă să joace un rol eficient. Cerem, de asemenea, redefinirea misiunilor sale.  
 
16. Una din misiunile cheie ale agenţiei ar trebui să fie garantarea adoptării de către UE a unei 

abordări care să includă drepturile omului în toate politicile sale, în scopul de a-şi duce la 
îndeplinire angajamentele luate cu privire la drepturile omului. Acest organ ar monitoriza 
sistematic legislaţia şi politicile UE, interne şi externe, pentru a se asigura de conformitatea 
acestora cu normele drepturilor omului şi pentru a primi reclamaţii atunci când legislaţia 
europeană sau cele naţionale contravin Cartei sau încalcă drepturile fundamentale. 

 
17. Agenţia ar trebui să fie responsabilă pentru crearea unor instrumente, cu ajutorul cărora să se 

poată verifica respectarea drepturilor omului, şi pentru elaborarea unor rapoarte regulate 
privind integrarea drepturilor omului în activitatea instituţiilor. Cu privire la statele membre, 
rolul agenţiei ar putea fi de a sprijini o monitorizare atentă a respectării de către acestea, 
precum şi de către ţările în curs de aderare, a drepturilor omului. Agenţia ar trebui să se 
inspire din activitatea Consiliului Europei în acest domeniu. 

 
 


