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SUGESTII

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

1. reamintește că „valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, 
statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților” sunt valorile pe care se întemeiază UE, astfel 
cum se menționează la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); 
subliniază că nu există o ierarhie între valorile Uniunii și că UE ar trebui să asigure 
protecția tuturor acestor valori, întrucât una nu poate exista fără cealaltă;

2. consideră că concluziile și avizele Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA), precum și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
constituie o bază importantă pentru interpretarea articolului 2 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și sfera de aplicare a drepturilor consacrate în 
Carta drepturilor fundamentale;

3. subliniază că articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale prevede că 
statele membre trebuie „să respecte drepturile și principiile și să promoveze aplicarea 
lor”; regretă că, potrivit FRA, unele state membre nu par să depună suficiente eforturi 
pentru a promova sensibilizarea sau punerea în aplicare a dispozițiilor Cartei; subliniază 
că este necesară o mai bună promovare a Cartei pentru ca dispozițiile sale să devină mai 
eficiente și eventual pentru a promova utilizarea acesteia de către legiuitorii și 
judecătorii naționali ca sursă pozitivă de interpretare, chiar și în cazurile care nu intră în 
domeniul de aplicare al legislației UE;

4. reamintește că „demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului” sunt valorile pe care se întemeiază UE; subliniază 
importanța asigurării, consolidării și promovării respectării depline a acestor valori atât 
la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor membre; reamintește că drepturile omului 
sunt universale și indivizibile;

5. subliniază importanța asigurării respectării depline a Cartei drepturilor fundamentale pe 
durata întregului proces legislativ; atrage atenția asupra importanței includerii unei 
analize a impactului asupra drepturilor fundamentale în cadrul evaluărilor impactului; 
reamintește că punerea în aplicare eficientă și precisă a legislației UE este esențială 
pentru protejarea valorilor Uniunii și că această protecție este esențială pentru 
credibilitatea UE în ansamblul său; de asemenea guvernele naționale vor trebui să 
crească gradul de sensibilizare a cetățenilor din UE pentru ca aceștia să cunoască cu 
adevărat ce drepturi au și cum trebuie să acționeze dacă acestea le sunt încălcate.

6. invită statele membre să lanseze inițiative și politici bazate pe dovezi menite să 
promoveze conștientizarea și punerea în aplicare a Cartei la nivel național; invită statele 
membre să aplice un „screening în temeiul articolului 51” pentru a evalua într-un stadiu 
incipient dacă un caz judiciar sau un dosar legislativ ridică sau nu probleme în 
conformitate cu Carta; consideră că manualul FRA privind aplicabilitatea Cartei ar 
putea servi drept sursă de inspirație în acest sens; 
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7. sprijină necesitatea unui schimb mai intens de informații cu privire la experiențele și 
abordările privind utilizarea Cartei între judecători, asociațiile de avocați și 
administrațiile publice din statele membre, dar și dincolo de frontierele naționale, 
inclusiv prin utilizarea, după caz, a instrumentelor de finanțare existente, cum ar fi cele 
prevăzute în programul Justiție, precum și necesitatea de a asigura programe de formare 
specifice pentru practicienii din domeniul dreptului;

8. sprijină ferm reluarea rapidă a negocierilor privind aderarea Uniunii Europene la 
Convenția europeană a drepturilor omului, ca urmare a Avizului 2/13 al Curții de 
Justiție a Uniunii Europene din 18 decembrie 20141 ; reiterează importanța accelerării 
procesului de aderare, pentru a întări protecția drepturilor fundamentale în Uniune și a-i 
consolida poziția în discuțiile privind statul de drept, precum și importanța informării 
constante a Parlamentului în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE; 
salută faptul că, în următoarele luni, au fost deja programate două sesiuni de negocieri 
cu Consiliul Europei2 și invită Comisia să se prezinte în fața comisiilor competente ale 
Parlamentului European la momente politice esențiale din cadrul negocierilor;

9. solicită adoptarea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, bazat pe rezoluțiile sale anterioare3, care nu creează o ierarhie a valorilor 
și asigură faptul că nu numai statul de drept, ci și alte valori ale Uniunii, inclusiv un 
spectru mai larg de drepturi fundamentale, sunt evaluate în mod corespunzător;

10. subliniază că un sistem judiciar independent reprezintă piatra de temelie a statului de 
drept și a dreptului la o protecție juridică efectivă4; recomandă o deviere de la abordarea 
existentă a cauzelor referitoare la statul de drept în fiecare țară în mod ad-hoc și solicită 
elaborarea unor criterii și a unor evaluări contextuale care să ghideze statele membre în 
ceea ce privește recunoașterea și abordarea oricărei posibile chestiuni privind statul de 
drept în mod regulat și comparativ; invită statele membre să fie întotdeauna pregătite să 
apere statul de drept; încurajează realizarea unei culturi comune a statului de drept în 
cele 27 de state membre și în instituțiile Uniunii, prin utilizarea unor definiții, standarde 
și valori de referință comune, astfel încât să fie definit conceptul de „stat de drept ” și să 
fie stabilită o modalitate de verificare a funcționării adecvate a statului de drept; 
subliniază că principiul statului de drept se aplică nu numai în ceea ce privește calitatea 
proceselor legislative, ci și în ceea ce privește aplicarea de facto și nediscriminatorie a 
legislației deja existente. consideră, de asemenea, că ar fi utile evaluări periodice 
efectuate de experți independenți, întrucât acestea ar permite Comisiei să decidă cu 
privire la necesitatea lansării unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
într-un mod mai coerent;

11. subliniază faptul că există alte instrumente internaționale care ar introduce garanții 
suplimentare în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și 
rezidenților Uniunii, cum ar fi Convenția de la Istanbul și Carta socială europeană; 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Scrisoarea din 11 februarie 2020 din partea comisarei Jourová
3 Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare 
la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (JO C 215, 
19.6.2018, p. 162). Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui 
mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor 
fundamentale - Texte adoptate, P8_TA(2018)0456.
4 Articolul 19 din TUE, articolul 67 alineatul (4) din TFUE și articolul 47 din Cartă.
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îndeamnă Consiliul să încheie ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul și 
invită Comisia să ia măsurile necesare pentru aderarea UE la Carta socială europeană;

12. reiterează importanța întăririi drepturilor omului și a drepturilor copilului în toate statele 
membre, care trebuie trase la răspundere pentru orice încălcări ale acestora identificate 
pe teritoriul lor;

13. reiterează că, în cadrul viitoarei conferințe privind viitorul Europei, ar putea fi 
identificate priorități politice predefinite, dar neexhaustive, precum valorile europene, 
drepturile și libertățile fundamentale5; salută faptul că protecția valorilor europene și, în 
special, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor Uniunii se numără 
printre cele șase priorități politice ale Comisiei Europene și poate fi regăsită în Agenda 
strategică a Consiliului European pentru perioada 2019-2024 deoarece este, fără 
îndoială, un subiect important de dezbatere pentru cetățeni;; consideră că este important 
ca adoptarea unor noi mecanisme de protecție a valorilor europene, inclusiv a 
drepturilor și libertăților fundamentale, precum și a mecanismelor de sancționare 
prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din TUE să fie discutate în cadrul conferinței;

14. reiterează că, vocea cetățenilor din UE trebuie să fie luată în considerare cu privire la 
deciziile privind viitorul Europei și va trebui să existe o consultare autentică deschisă, 
inclusivă și democratică care să ajungă la toți cetățenii din toate regiunile și orașele 
Uniunii; evidențiază că, după conferință, UE trebuie să continue să dialogheze direct cu 
cetățenii săi, pentru a stabili un mecanism de dialog permanent.

15. sugerează că conferința privind viitorul Europei ar trebui să aibă în vedere furnizarea 
către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a competenței cu privire la toate aspectele 
dreptului UE, în conformitate cu principiul separării puterilor;

16. reamintește că propunerea de Regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul 
unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ar 
permite introducerea unor sancțiuni pentru statele membre a căror nerespectare a 
statului de drept pune în pericol execuția corespunzătoare a bugetului UE și interesele 
financiare ale UE; subliniază, cu toate acestea, necesitatea de a modifica Tratatul UE 
pentru a consolida mecanismele generale de aplicare a sancțiunilor prevăzute la articolul 
7 alineatul (3);

17. subliniază importanța garantării, în toate statele membre, a unei protecții efective și 
coerente a statului de drept și a prevenirii încălcării drepturilor fundamentale; 
recunoaște că statul de drept joacă un rol esențial în prevenirea încălcărilor drepturilor 
fundamentale; reamintește că drepturile fundamentale sunt parte integrantă din valorile 
UE și că articolul 7 din TUE include  un mecanism de răspuns la orice încălcare gravă și 
repetată sau la orice risc clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor 
menționate la articolul 2 din TUE; subliniază că articolul 7 trebuie să se aplice uniform 
în toate statele membre pentru a asigura egalitatea de tratament;

18. reamintește că obstacolul major în aplicarea articolului 7 alineatul (2) din TUE, ca 

5 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la poziția Parlamentului European față de 
Conferința privind viitorul Europei. Texte adoptate, P9_TA(2020)0010, alineatul (7).
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mecanism de ultimă instanță pentru protecția valorilor Uniunii, este cerința de 
unanimitate în Consiliu; constată că un astfel de prag ridicat este deosebit de dificil de 
atins într-un organism în care considerentele politice joacă un rol important și că, prin 
urmare, acest mecanism nu a fost încă utilizat în mod eficient;

19. sugerează că respectarea statului de drept ca unul dintre criteriile de aderare a noilor 
state membre nu ar trebui să fie doar o condiție prealabilă pentru aderare, ci un criteriu 
obligatoriu și executoriu pentru a monitoriza respectarea de către statele membre a 
respectării acestora pe întreaga perioadă cât vor fi membre ale UE6.

20. subliniază că UE trebuie să utilizeze mai sistematic clauzele specifice prevăzute în 
tratate, care ar întări protecția drepturilor fundamentale; solicită, în acest sens, activarea 
cât mai curând posibil a dispozițiilor prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE 
pentru a include violența de gen în catalogul de infracțiuni recunoscute la nivelul UE;

21. salută faptul că Comisia a anunțat o nouă strategie pentru punerea în aplicare a Cartei 
drepturilor fundamentale în programul său de lucru pentru 2020; se așteaptă ca acesta să 
se concentreze asupra sensibilizării la nivel național;

22. ia act de faptul că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană va afecta drepturile 
cetățenilor, astfel cum sunt acestea menționate în partea a doua a TFUE și în titlul V din 
Carta drepturilor fundamentale; consideră că controlul comun exercitat de Parlamentul 
European și de Parlamentul britanic în ceea ce privește punerea în aplicare și executarea 
Acordului de retragere ar fi benefic și ar saluta înființarea de structuri comune în acest 
scop7; salută faptul că, în primii cinci ani de la intrarea în vigoare a Acordului de 
retragere, Comisia ar trebui să informeze anual Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la punerea în aplicare a acordului, în special în ceea ce privește partea a doua 
(Drepturile cetățenilor); se așteaptă ca Comisia să continue să informeze cu privire la a 
doua parte a acordului după această perioadă;

6 Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE; Texte adoptate, P8_TA(2019)0079, alineatul 
(10).
7 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la punerea în aplicare și monitorizarea 
dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de retragere. Texte adoptate, P9_TA(2020)0006, 
alineatul (22).
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