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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. 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 Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA), unele state membre nu par să depună suficiente eforturi pentru a promova 
sensibilizarea sau punerea în aplicare a dispozițiilor Cartei; 

2. 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; 

3. 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 consolida protecția drepturilor fundamentale în Uniune 
și a-i întări poziția în discuțiile privind statul de drept, precum și importanța informării 
constante a Parlamentului în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE;

4. subliniază că un sistem judiciar independent reprezintă piatra de temelie a statului de 
drept și a dreptului la o protecție juridică efectivă2; 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;

5. reiterează că, în cadrul viitoarei conferințe privind viitorul Europei, ar putea fi 
identificate priorități politice predefinite, dar neexhaustive, precum valorile europene, 
drepturile și libertățile fundamentale3;

6. 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 
scop4.

1 ECLI:EU:C:2014:2454 
2 În conformitate cu articolul 19 din TUE, articolul 67 alineatul (4) din TFUE și articolul 47 din Cartă.
3 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).
4 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la punerea în aplicare și monitorizarea 
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dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de retragere. Texte adoptate, P9_TA(2020)0006, 
alineatul (22).


