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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000027/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Anne Sander (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Sylvie Brunet (Renew), Karolin Braunsberger-
Reinhold (PPE), Marc Tarabella (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Pascal Arimont (PPE), Lucia 
Ďuriš Nicholsonová (Renew), Hannes Heide (S&D), Geoffroy Didier (PPE), Michal Šimečka 
(Renew), Franc Bogovič (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Clara Aguilera (S&D), René 
Repasi (S&D), Esther de Lange (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Lena Düpont (PPE), Atidzhe 
Alieva-Veli (Renew), Christine Schneider (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Arnaud Danjean (PPE), 
Olivier Chastel (Renew), Helmut Geuking (PPE), Laurence Farreng (Renew), Marie-Pierre 
Vedrenne (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Agnès Evren (PPE), Christian Doleschal (PPE), 
Brice Hortefeux (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Günther Sidl 
(S&D), Pascal Durand (Renew), Valérie Hayer (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Ilana Cicurel 
(Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D)

Subiect: Inițiativa europeană de promovare a angajamentului civic pentru a proteja și a sprijini mai 
bine voluntarii europeni

Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede norme minime 
privind securitatea și sănătatea lucrătorilor, în special în ceea ce privește numărul maxim de ore de 
lucru permise și perioadele minime de repaus care trebuie respectate.

Multe țări europene își organizează securitatea civilă în două moduri, cu pompieri profesioniști și 
voluntari. Aceștia din urmă reprezintă aproximativ 3,5 milioane de persoane la nivelul UE și se 
bazează pe implicarea cetățenilor.

În hotărârea Matzak din 21 februarie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) susține, în 
exemplul de față, că un pompier voluntar belgian este echivalent cu un lucrător obișnuit. Având în 
vedere obligațiile instituite prin Directiva 2003/88/CE în ceea ce privește numărul maxim obligatoriu 
de ore de lucru și perioadele minime de repaus, dacă această hotărâre ar deveni un precedent și 
dacă directiva ar trebui aplicată tuturor cetățenilor angajați în mod voluntar în acorduri de securitate 
civilă, ar fi în mod evident imposibil să se combine această implicare voluntară cu o activitate 
profesională normală. Având în vedere că aproape 7 din 10 pompieri voluntari ocupă un alt loc de 
muncă în plus față de angajamentul lor, acest lucru ar conduce la o închidere efectivă a serviciilor de 
prim ajutor în multe țări.

Această hotărâre creează incertitudine juridică și pune sub semnul întrebării un serviciu absolut vital 
pentru milioane de cetățeni europeni. De asemenea, aceasta subminează securitatea statelor 
membre și autonomia strategică europeană într-un moment în care acestea sunt necesare mai mult 
ca oricând. În același timp, este important să se încurajeze implicarea civică și voluntară. Aceasta 
aduce beneficii atât celor care se implică, cât și societății în ansamblu, în special prin legătura sa 
socială și având în vedere schimbările climatice cu care ne confruntăm. Societățile noastre sunt 
îmbogățite de aceste angajamente voluntare care creează o plasă de siguranță inițială pentru 
solidaritate și securitate publică.

În concluziile Consiliului din 24 februarie 2022 privind activitățile de protecție civilă în vederea 
schimbărilor climatice, statele membre au invitat Comisia să promoveze implicarea societății civile în 
prevenirea schimbărilor climatice și în răspunsul operațional la acestea. În acest scop, ele îndeamnă 
Comisia să sprijine contribuția cetățenilor la propria lor siguranță și reziliență și să promoveze 
inițiative de răspuns în caz de dezastre bazate pe voluntariat.

1. Cum intenționează Comisia să protejeze și să promoveze acest angajament voluntar în Europa, 
fără a pune însă sub semnul întrebării Directiva 2003/88/CE?

2. Intenționează Comisia să propună o inițiativă europeană privind angajamentul civic?
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