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1. Introducere 

Uniunea Europeană este o „uniune a valorilor”, noțiune consacrată la articolul 2 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană și accentuată de dl Juncker, președintele Comisiei Europene, în 

discursul său privind starea Uniunii din 13 septembrie 2017
1
. Uniunea Europeană este bazată 

pe o structură formată din trei piloni: drepturile fundamentale, democrația și statul de drept, 

iar toate acțiunile sale trebuie să fie ghidate de Carta drepturilor fundamentale a UE (denumită 

în continuare „carta”). Aceasta stabilește un set modern de drepturi fundamentale, pe care 

instituțiile UE și statele membre au obligația legală de a le respecta atunci când pun în 

aplicare legislația Uniunii. 

Drepturile fundamentale se aplică tuturor. Respectarea lor este esențială pentru ca Uniunea 

Europeană să fie un loc în care oamenii pot prospera, se pot bucura de libertățile lor și își pot 

trăi viața fără discriminare. 

Raportul de față arată că, în 2017, structurile și instrumentele instituite pentru a promova o 

cultură a drepturilor fundamentale în UE și pentru a face din cartă o realitate în viețile 

oamenilor s-au dovedit relevante. Proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale în 

noiembrie 2017
2
 a constituit un pas suplimentar către un grad sporit de egalitate și un nivel 

mai mic de excluziune. 

Cu toate acestea, în 2017 drepturile fundamentale s-au confruntat și cu provocări la nivelul 

Uniunii Europene. Au existat amenințări la adresa independenței sistemului judiciar, o 

componentă esențială a statului de drept și o condiție prealabilă pentru aplicarea și exercitarea 

efectivă a drepturilor fundamentale. Acest lucru a determinat Comisia să propună Consiliului, 

pentru prima dată, să adopte o decizie în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană
3
. Mai mult, a fost pusă sub semnul întrebării și îngreunată activitatea 

organizațiilor societății civile care activează în domeniul drepturilor fundamentale. Și 

drepturile femeilor s-au aflat sub asalt, după cum s-a discutat în cadrul colocviului anual 

privind drepturile fundamentale din 2017
4
. 

                                                            
 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm. 
2 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-

social-rights_ro. 
3 COM(2017) 835 final, disponibilă la http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm. 
4
A se vedea secțiunea „În obiectiv” din prezentul raport. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
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Niciodată nu a fost mai important să se sublinieze faptul că respectarea Cartei drepturilor 

fundamentale nu este o opțiune, ci o obligație pentru instituțiile și statele membre ale UE 

atunci când pun în aplicare legislația Uniunii.  
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2. Aplicarea cartei în Uniunea Europeană și de către Uniune 

 

2.1 Promovarea și protejarea drepturilor fundamentale 

 

Promovarea drepturilor sociale și a echității în UE 

Pe baza drepturilor consacrate în cartă, la 17 noiembrie 2017 Parlamentul European, Consiliul 

și Comisia au semnat și au proclamat împreună Pilonul european al drepturilor sociale5. 

Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale în sprijinul unor piețe ale muncii și al 

unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale. Punerea în aplicare a pilonului este 

urmărită prin „tabloul de bord social”6, ale cărui informații sunt folosite în cadrul semestrului 

european – ciclul anual al UE pentru coordonarea politicilor economice. 

Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a pilonului le revine statelor membre ale UE, în 

colaborare cu partenerii sociali și cu societatea civilă. Instituțiile Uniunii contribuie la 

stabilirea cadrului. De exemplu, în 2017 Comisia a înaintat o Propunere de directivă privind 

transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană7. Aceasta va 

veni în completarea obligațiilor existente și va crea noi standarde minime pentru a le asigura 

tuturor lucrătorilor, inclusiv celor cu locuri de muncă precare, mai multă previzibilitate și 

claritate în ceea ce privește condițiile de muncă (articolul 31 din cartă). 

În plus, la 26 aprilie 2017 Comisia a adoptat o inițiativă pentru sprijinirea echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează
8
. 

Aceasta cuprinde măsuri legislative menite să asigure posibilități mai bune de echilibrare a 

vieții profesionale cu cea privată pentru bărbații și femeile cu responsabilități de îngrijire, 

precum și echilibrul de gen în utilizarea concediilor și a formulelor flexibile de lucru. De 

asemenea, inițiativa prevede măsuri de politică menite să sprijine statele membre în asigurarea 

unor servicii formale de îngrijire accesibile, abordabile financiar și de calitate, precum și să 

                                                            
 

5 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-

social-rights_ro. Sursele datelor sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-

social-rights. 
6 https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/. 
7Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea 

condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, COM(2017) 0797 final. 
8Comunicarea Comisiei intitulată „O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea 

privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează”, COM(2017) 252 final. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
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elimine contrastimulentele economice care descurajează femeile (articolele 21, 23, 24, 25, 26 

și 33 din cartă). 

În același spirit, la 11 noiembrie 2017 Comisia a adoptat Planul de acțiune pentru 

combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați
9
. Acesta se axează pe aspecte 

precum: o mai bună aplicare a principiului egalității de remunerare, combaterea segregării, o 

mai bună punere în valoare a competențelor, a eforturilor și a responsabilităților femeilor, 

scoaterea la lumină a inegalităților și a stereotipurilor, sensibilizarea cu privire la diferența de 

remunerare dintre femei și bărbați și crearea de parteneriate mai puternice în vederea 

combaterii acesteia. 

De asemenea, au fost revizuite orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă 

ale statelor membre10, în vederea corelării cu pilonul. Orientările pentru ocuparea forței de 

muncă reprezintă priorități și ținte comune pentru politicile sociale și de ocupare a forței de 

muncă propuse de Comisie, aprobate de guvernele naționale și adoptate de Consiliu. Ele 

constituie baza evaluărilor pe țară și a recomandărilor specifice adresate fiecărei țări în cadrul 

semestrului european. Revizuirea s-a axat pe acele principii ale pilonului care vizează venitul 

minim, adecvarea indemnizațiilor de șomaj și sprijinul activ pentru ocuparea forței de muncă. 

În 2017, politicile sociale au continuat să reprezinte un domeniu central de interes pentru 

semestrul european. Promovarea drepturilor sociale este o parte esențială a reformelor 

structurale care vizează promovarea justiției și a egalității sociale. În 2017, Comisia a 

monitorizat îndeaproape eforturile statelor membre de a îmbunătăți și de a spori participarea 

femeilor pe piața muncii, de a combate discriminarea categoriilor defavorizate, cum ar fi 

romii, de a lupta împotriva segregării în școli și de a promova reformarea educației în sensul 

unei mai mari incluziuni. În urma monitorizării, s-a constatat că anumite state membre încă se 

confruntă cu dificultăți în ceea ce privește includerea copiilor romi într-un învățământ de bază 

incluziv și de înaltă calitate, precum și în ceea ce privește integrarea tinerilor romi pe piața 

muncii. Ca mențiune specială, Comisia a propus Consiliului să adreseze recomandări 

specifice în acest domeniu Bulgariei, Ungariei, României și Slovaciei. De asemenea, Comisia 

a monitorizat îndeaproape activitățile desfășurate de Republica Cehă în acest sens. 

                                                            
 

9
 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607452. 

10Propunere de decizie a Consiliului privind orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor 

membre, COM(2017) 677 final. 
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În plus, Comisia a propus să se adreseze recomandări specifice Irlandei – cu privire la 

îmbunătățirea infrastructurii sociale și de îngrijire a copiilor, inclusiv a locuințelor sociale –, 

precum și Spaniei – cu privire la îmbunătățirea sprijinului pentru familii și a serviciilor de 

îngrijire a copiilor. 

În aprilie 2017, Comisia a adoptat Comunicarea privind protecția copiilor migranți
11

, care 

stabilește acțiunile UE în acest domeniu și formulează recomandări pentru statele membre, 

pentru a asigura o mai bună protecție a copiilor care trec prin procesul de migrație. În 

continuarea acestei comunicări, Consiliul a adoptat o serie de concluzii la 8 iunie 2017
12

. 

Comunicarea abordează aspecte precum identificarea mai rapidă și protejarea imediată a 

copiilor, regăsirea mai rapidă a familiilor și accelerarea determinării statutului, punerea în 

aplicare a unor garanții procedurale printre care și tutela efectivă a minorilor neînsoțiți, 

proceduri de primire adecvate pentru copii și integrarea efectivă a acestora. Tutela este o 

garanție procedurală esențială pentru interesul superior al copiilor și pentru bunăstarea lor. 

Comisia a luat măsuri pentru a institui o rețea europeană de tutelă, cu scopul de a facilita 

cooperarea între autoritățile naționale competente și de a face schimb de bune practici în 

materie de tutelă. 

La 4 decembrie 2017, Comisia a adoptat și Comunicarea privind măsurile întreprinse 

pentru a da curs Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane
13

, asigurând o 

abordare bazată pe drepturile fundamentale, sensibilă la perspectiva de gen și adaptată 

nevoilor copiilor. 

Promovarea democrației și a drepturilor fundamentale printr-o dezbatere publică 

judicioasă și o societate civilă dinamică 

În 2017, Comisia a lansat o inițiativă privind știrile false și răspândirea dezinformării 

online, după cum a anunțase președintele Juncker14. Această inițiativă, care dă curs și 

Rezoluției Parlamentului European din 15 iunie 201715, își propune să identifice modalități 

                                                            
 

11COM(2017) 211 final. 
12 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10085-2017-INIT/ro/pdf. 
13

COM(2017) 728, disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/news/trafficking-human-beings-

commission-adopts-new-communication-and-commits-new-set-priorities_en. 
14A se vedea discursul privind starea Uniunii 2017, disponibil la adresa: http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-17-3165_ro.htm. 
15Disponibilă la adresa: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-

2017-0272+0+DOC+XML+V0//RO. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10085-2017-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/trafficking-human-beings-commission-adopts-new-communication-and-commits-new-set-priorities_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/trafficking-human-beings-commission-adopts-new-communication-and-commits-new-set-priorities_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+XML+V0//RO


 

 

6 

 
 

adecvate de limitare a impactului diseminării de conținut fals și promovarea unei dezbateri 

publice judicioase. Comisia a instituit un grup de experți la nivel înalt și a lansat consultări pe 

scară largă16. În octombrie 2017, Consiliul a abordat aceste aspecte în cel de al treilea dialog 

anual privind statul de drept, care s-a axat pe pluralismul mediatic și pe statul de drept în era 

digitală
17

. 

Activitatea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a organizațiilor societății civile din 

domeniul drepturilor fundamentale și al democrației, a fost îngreunată deosebit de mult în 

2017
18

. Având un rol esențial în procesul de a face ca drepturile și valorile fundamentale să fie 

o realitate pentru toți, ei ar trebui să își poată desfășura activitatea într-un mediu sigur și 

favorabil. Pentru a susține în continuare apărătorii drepturilor, Parlamentul European a 

adoptat în decembrie 2017, ca parte a bugetului UE pe 2018, o acțiune pregătitoare privind un 

„fond al UE de sprijinire financiară în cazul litigiilor privind încălcarea democrației, a statului 

de drept și a drepturilor fundamentale”. 

  

                                                            
 

16La 25 aprilie 2018, Comisia a publicat Comunicarea „Combaterea dezinformării online: o abordare europeană” 

(referința nu este încă disponibilă). 
17 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12671-2017-INIT/ro/pdf. 
18A se vedea raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE, disponibil la adresa: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/challenges-facing-civil-society-orgs-human-rights-eu; Avizul 

Comitetului Economic și Social European, disponibil la adresa: http://www.european-net.org/2017/11/eesc-

adopts-opinion-financing-civil-society-organisations/ și Raportul Consiliului Europei, disponibil la adresa: 

https://rm.coe.int/...on...impact-of-current-national-legislation-policies.../168073e81e. 
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Promovarea unei Uniuni Europene lipsite de rasism, discriminare și violență 

Cel de al doilea sondaj al UE privind minoritățile și discriminarea (EU-MISID II), publicat de 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE în decembrie 2017, a arătat că în Uniune există 

în continuare intoleranță, violență și ură19. Aceste preocupări au constituit miezul activității 

din 2017 a grupului la nivel înalt pentru combaterea rasismului, a xenofobiei și a altor forme 

de intoleranță
20

. 

A fost consolidată cooperarea cu companiile IT, cu autoritățile naționale și cu organizațiile 

societății civile, în vederea identificării și a eliminării rapide a discursurilor ilegale de incitare 

la ură din mediul online. Monitorizarea punerii în aplicare a Codului de conduită privind 

combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online a arătat că firmele de 

IT au înregistrat progrese remarcabile în acest domeniu
21

. La 28 septembrie 2017, Comisia a 

adoptat o Comunicare privind combaterea conținutului ilegal online
22

, pentru a pune în 

aplicare mai multe bune practici care previn și detectează conținutul ilegal, îl elimină și 

blochează accesul la acesta. Totodată, Comisia a introdus garanții pentru evitarea „eliminării 

în exces”, asigurarea transparenței și protejarea libertății de exprimare
23

. 

De asemenea, grupul la nivel înalt a compilat principii directoare privind infracțiunile 

motivate de ură, destinate autorităților de aplicare a legii și autorităților judiciare în materie 

penală
24

, precum și privind accesul la justiție, protecție și sprijin pentru victimele 

infracțiunilor motivate de ură
25

. În plus, a perfecționat orientările privind o mai bună 

înregistrare a infracțiunilor motivate de ură de către autoritățile de aplicare a legii
26

, care 

sunt în prezent în curs de testare în mai multe state membre. 

                                                            
 

19 http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results. 
20 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?&item_id=51025. 
21 http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=49286 și just/item-detail.cfm?item_id=71674 

just/item-detail.cfm?item_id=71674. Progresele au fost confirmate în cea de a treia rundă de monitorizare, ale 

cărei rezultate au fost publicate la 19 ianuarie: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=612086. 
22Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor: Combaterea conținutului ilegal online. Către o responsabilitate sporită a platformelor 

online, COM(2017) 555 final. 
23La 1 martie 2018 comunicarea a fost urmată de Recomandarea privind măsuri de combatere eficace a 

conținutului ilegal online, C(2018) 1177 final. 
24 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43050. 
25 http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48874. 
26 http://fra.europa.eu/en/news/2017/improving-recording-hate-crime-law-enforcement-authorities. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?&item_id=51025
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=49286
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=71674
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=71674
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=612086
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=612086
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43050
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48874
http://fra.europa.eu/en/news/2017/improving-recording-hate-crime-law-enforcement-authorities
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În mai 2017, mai multe organizații musulmane și evreiești s-au reunit pentru o zi comună de 

acțiune împotriva antisemitismului, a islamofobiei și a discriminării și au abordat probleme 

specifice, cum ar fi nevoile în materie de securitate ale comunităților evreiești și stereotipurile 

legate de musulmani din mass-media27. Constatările referitoare la musulmani publicate de 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE la 21 septembrie
28

 și prezentarea sa generală din 

2017 privind antisemitismul au arătat că există motive puternice și presante de îngrijorare care 

trebuie eliminate29. 

La 30 august 201730, Comisia a publicat o evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE 

pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020. Evaluarea ilustrează 

modurile în care au fost mobilizate instrumentele juridice, de politică și de finanțare 

europene31 pentru a combate discriminarea și a promova incluziunea romilor. Există semne de 

progres în ceea ce privește educația, deși segregarea este în continuare prezentă, iar în unele 

cazuri chiar a crescut. De asemenea, a crescut rata tinerilor romi care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. În 2017, Comisia a 

lansat o evaluare aprofundată și o consultare publică pe marginea acestui cadru, pentru a 

contribui cu reflecții la opțiunile de politică de după 2020. 

În 2017, Comisia a continuat să pună în aplicare lista de acțiuni pentru promovarea egalității 

persoanelor LGBTI32. Prin programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, ea a susținut proiecte 

de sensibilizare și de combatere a discriminării și a intoleranței împotriva persoanelor LGBTI. 

Promovarea accesului la justiție și la o cale de atac eficientă 

Promovarea accesului la justiție și a dreptului la o cale de atac eficientă, în temeiul 

articolului 47 din cartă, constituie o condiție prealabilă pentru exercitarea efectivă a tuturor 

drepturilor conferite de legislația UE, inclusiv de cartă. Comisia ajută statele membre să își 

                                                            
 

27 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144. 
28

 http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings. 
29 http://fra.europa.eu/en/publication/2017/antisemitism-overview-2006-2016. Agenția va publica în 2018 un al 

doilea sondaj privind experiențele evreilor legate de discriminare și de infracțiuni motivate de ură. 
30Acest exercițiu s-a bazat și pe informațiile obținute din proiectul-pilot privind romii realizat în 2011 și din 

sondajul EU-MIDIS II efectuat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE. 
31Directiva privind egalitatea rasială, semestrul european, fondurile structurale și de investiții europene. 
32 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615032. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/antisemitism-overview-2006-2016
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615032
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îndeplinească obligația de a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile 

reglementate de dreptul UE33. 

În urma adoptării Comunicării pe tema Legislația UE: o mai bună aplicare pentru 

obținerea unor rezultate mai bune34 în 2017, Comisia a acordat asistență statelor membre în 

eforturile acestora de a accelera punerea în aplicare a legislației UE în beneficiul cetățenilor și 

al întreprinderilor. A organizat dialoguri la nivel înalt și schimburi de bune practici cu 

autoritățile și instanțele naționale. De asemenea, a colaborat cu Rețeaua europeană a 

ombudsmanilor și a ajutat statele membre să sporească gradul de conștientizare a drepturilor 

conferite cetățenilor de legislația UE și cu privire la instrumentele de soluționare a 

problemelor disponibile la nivel național și european. 

Îmbunătățirea calității, a independenței și a eficienței sistemelor naționale de justiție a 

rămas de asemenea o prioritate esențială în contextul semestrului european, în cadrul căruia 

Comisia a formulat recomandări specifice către cinci state membre, pentru a le ajuta să își 

îmbunătățească sistemele de justiție35.
 
De asemenea, Comisia a examinat cazurile în care 

legislația națională nu asigură o cale de atac eficientă în cazul unei încălcări a legislației UE 

sau împiedică sistemele judiciare naționale să asigure aplicarea eficientă a legislației UE, în 

conformitate cu statul de drept și cu articolul 47 din cartă. 

În ceea ce privește problemele de mediu, la 28 aprilie 2017 Comisia a adoptat o Comunicare 

privind accesul la justiție36, care clarifică modalitățile prin care cetățenii și asociațiile pot 

contesta în fața unei instanțe naționale deciziile, actele și omisiunile autorităților publice 

legate de legislația de mediu a UE. Comunicarea îi ajută pe cetățeni să decidă dacă este cazul 

să sesizeze instanțele naționale sau nu. De asemenea, comunicarea înștiințează instanțele 

naționale cu privire la cauzele Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pe care ar trebui 

să le ia în considerare atunci când se confruntă cu întrebări legate de accesul la justiție. 

                                                            
 

33Articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
34Comunicarea Comisiei intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” 

(2017/C 18/02). 
35Croația, Italia, Cipru, Slovacia și Portugalia. A se vedea: https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-

semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_ro. 
36 http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_ro
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf
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2.2. Asigurarea respectării drepturilor fundamentale 

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE trebuie să respecte carta în toate acțiunile lor. 

Orice caz de neconformitate poate face obiectul unei acțiuni în fața CJUE. Comisia s-a 

angajat să asigure respectarea deplină a drepturilor fundamentale în toate propunerile sale 

legislative și de politică. 

La 12 decembrie 2017, Comisia a adoptat propuneri privind un cadru pentru 

interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE37, pentru a completa lacunele în 

materie de informații și a proteja mai bine cetățenii Uniunii Europene. Scopul este acela de a 

îmbunătăți eficiența și eficacitatea instrumentelor de schimb de informații de la nivelul 

întregii Uniuni, făcând posibilă funcționarea acestora în comun, într-un mod mai bun. 

Utilizatorii autorizați (de exemplu, agenții de poliție, funcționarii din cadrul serviciilor de 

migrație și polițiștii de frontieră) vor avea acces nestingherit, mai rapid și mai sistematic la 

informațiile de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu, cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale. Evaluarea generală a instrumentelor de către Comisie va 

include și o examinare a impactului acestora asupra drepturilor fundamentale. 

În martie 2017, raportul de evaluare
38

 al Comisiei privind aplicarea normelor UE de 

combatere a introducerii ilegale de migranți
39

 a abordat preocupările legate de incriminarea 

acțiunilor desfășurate de organizațiile societății civile sau de persoanele fizice care acordă 

ajutor umanitar migranților în situație neregulamentară. Raportul reflectă opiniile unei game 

largi de părți interesate și recunoaște faptul că natura opțională a normelor UE care le permit 

                                                            
 

37Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru 

interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a 

Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, 

a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226, COM(2017) 793 final, disponibilă la 

adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793 și Propunere de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între 

sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație), COM(2017) 794 final, 

disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/RO/COM-2017-794-F1-RO-MAIN-

PART-1.PDF. 
38Disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-120-F1-EN-

MAIN-PART-1.PDF. 
39Directiva 2002/90/CE a Consiliului de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate 

(„directiva”), JO L 328, 5.12.2002, p. 17 și Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului privind consolidarea 

cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate4 („decizia-cadru”), 

JO L 328, 5.12.2002, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/RO/COM-2017-794-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/RO/COM-2017-794-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-120-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-120-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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statelor membre să nu incrimineze facilitarea intrării ilegale atunci când aceasta se realizează 

din motive umanitare poate avea drept rezultat o lipsă de claritate și de securitate juridică. 

Comisia colaborează în prezent cu părțile interesate relevante în vederea punerii în aplicare a 

acestui aspect specific al cadrului juridic. 

După adoptarea Directivei privind combaterea terorismului
40

 în martie 2017, Comisia s-a 

angajat într-o colaborare cu societatea civilă pentru a înțelege mai bine preocupările cu privire 

la impactul măsurilor de combatere a terorismului asupra drepturilor fundamentale. De 

asemenea, Comisia ajută statele membre să transpună corect și să pună în aplicare noua 

directivă, inclusiv în ceea ce privește drepturile fundamentale. Aceste schimburi vor contribui 

la evaluarea directivei de către Comisie, inclusiv în ceea ce privește impactul acesteia asupra 

drepturilor și libertăților fundamentale (în special asupra nediscriminării, asupra statului de 

drept și asupra nivelului de protecție și de asistență acordate victimelor terorismului)
41

. 

2.3. Sensibilizarea cu privire la cartă 

Pentru a-și exercita pe deplin drepturile fundamentale, oamenii trebuie să știe ce sunt acestea 

și cui să se adreseze în cazul încălcării lor. În continuarea Raportului din 2016 privind carta al 

Comisiei, la 12 octombrie 2017 Consiliul a adoptat o serie de concluzii42 în care a subliniat 

necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la cartă și la anumite instrumente 

digitale, precum portalul e-justiție. Comisia a îmbunătățit portalul e-justiție în 2017
43

. 

Acesta va include o secțiune referitoare la drepturile fundamentale, cu liste de verificare ușor 

de parcurs și cu orientări pe tema cartei și a domeniului său de aplicare. 

De asemenea, Comisia a continuat să susțină formarea practicienilor în domeniul dreptului 

cu privire la punerea în aplicare a cartei, în cadrul programului „Justiție”
44

. 

                                                            
 

40Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea 

terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a 

Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului. 
41Raportul urmează să fie prezentat Parlamentului și Consiliului până în 2021. 
42 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12913-2017-INIT/ro/pdf. 
43 https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=ro. 
44Programul anual de lucru pentru 2017 este disponibil la adresa: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-

2020/files/awp_2017/2017_justice_work_programme_annex_en.pdf. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12913-2017-INIT/ro/pdf
https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=ro
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/awp_2017/2017_justice_work_programme_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/awp_2017/2017_justice_work_programme_annex_en.pdf
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2.4 Controlul instituțiilor UE de către Curtea de Justiție 

În Avizul 1/15 referitor la Proiectul de acord între Canada și Uniunea Europeană privind 

transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor aerieni dinspre Uniunea Europeană 

spre Canada, adoptat la 26 iulie 2017, CJUE a constatat că mai multe dispoziții din acordul 

propus sunt incompatibile cu dreptul la respectarea vieții private (articolul 7) și la protecția 

datelor cu caracter personal (articolul 8). Curtea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la 

proporționalitatea, claritatea și precizia normelor stabilite în acord și la lipsa justificării pentru 

transferul, prelucrarea și păstrarea datelor sensibile. Comisia examinează cu atenție cea mai 

adecvată modalitate de eliminare a motivelor de îngrijorare exprimate de Curte, pentru a 

asigura securitatea cetățenilor UE simultan cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, 

în special a dreptului la protecția datelor45. 

În cauza Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi/Consiliu
46

, Tribunalul a anulat decizia
47

 și 

regulamentul
48

 Consiliului în ceea ce privește menținerea numelui dnei Muammer Mohamed 

El-Qaddafi pe lista persoanelor cărora li se aplicau măsuri restrictive având în vedere situația 

din Libia
49

. Măsurile vizau interdicția de intrare și de tranzit pe teritoriul Libiei și prevedeau 

blocarea fondurilor și a activelor financiare deținute sau controlate de persoanele incluse pe 

listă. Tribunalul a hotărât că este imposibil să se concluzioneze, pe baza motivării, de ce 

rămân valabile motivele inițiale pentru includerea pe listă a numelui solicitantei, în pofida 

evoluției situației din Libia. Prin urmare, Tribunalul a constatat că Consiliul nu și-a îndeplinit 

obligația de a enunța motivele reale și specifice pentru menținerea unor astfel de măsuri 

restrictive – un corolar al respectării dreptului solicitantei la apărare, care derivă și din 

articolul 41, articolul 47 și articolul 48 alineatul (2) din cartă. 

 

                                                            
 

45http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2105_en.htm. 
46T-681/14. 
47Decizia 2014/380/PESC din 23 iunie 2014 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC. 
48Regulamentul (UE) nr. 689/2014 din 23 iunie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 204/2011. 
49Anexele I și III la Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011, anexa II la Regulamentul (UE) 

nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2105_en.htm
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3. Aplicarea cartei în statele membre și de către acestea 

 

3.1 Evoluții în ceea ce privește drepturile fundamentale și statul de drept 

În 2017, Comisia a emis un aviz motivat privind punerea în aplicare de către Ungaria a 

legislației UE în domeniul azilului și al migrației, interpretată prin prisma mai multor 

dispoziții din cartă, printre care cele referitoare la dreptul de azil, dreptul la libertate și la 

siguranță și dreptul la o cale de atac eficientă50. 

De asemenea, Comisia a făcut referire la cele trei cauze ale CJUE care au pus semne de 

întrebare referitoare la respectarea drepturilor fundamentale statuate de cartă. Prima cauză 

viza compatibilitatea dintre obligațiile de raportare și de transparență impuse organizațiilor 

societății civile cu finanțare externă și dreptul la libertatea de asociere, dreptul la respectarea 

vieții private și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, coroborate cu obligațiile 

privind libera circulație a capitalurilor, prevăzute în tratat
51

.
 
Cea de a doua cauză aborda 

dreptul la libertate academică, dreptul la educație și libertatea de a desfășura o activitate 

comercială în raport cu normele care afectează libertatea instituțiilor de învățământ superior 

de a furniza servicii și de a se stabili oriunde în UE, precum și în raport cu obligațiile legale 

ale Uniunii Europene în temeiul dreptului comercial internațional52.
 
Cea de a treia cauză viza 

compatibilitatea normelor naționale care reglementează prelungirea mandatelor judecătorilor 

de drept comun cu principiile independenței judiciare, în special cu obligația statelor membre 

de stabili căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în 

domeniile reglementate de dreptul UE, conform dispozițiilor articolului 19 alineatul (1) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, coroborate cu dreptul la o cale de atac eficientă și la un 

proces echitabil, consacrat la articolul 47 din cartă. 

Carta se aplică statelor membre numai atunci când pun în aplicare legislația Uniunii 

Europene. Prin urmare, se pot declanșa proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 

temeiul cartei numai atunci când se stabilește o legătură suficientă cu legislația UE. Statele 

membre sunt însă obligate să respecte valorile pe care se întemeiază Uniunea chiar și atunci 

când acționează în afara sferei de aplicare a legislației UE. În mod specific, respectarea 

statului de drept este o condiție prealabilă obligatorie pentru protejarea drepturilor 

fundamentale. În ceea ce privește situația din Polonia, în 2016 și 2017 Comisia a emis patru 
                                                            
 

50 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5023_en.htm. 
51 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5003_en.htm. 
52 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5004_en.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5003_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5004_en.htm
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recomandări în temeiul Cadrului pentru consolidarea statului de drept
53

, referitoare la mai 

multe legi care limitează independența sistemului judiciar și separația puterilor în Polonia, 

afectând întreaga structură a sistemului polonez de justiție, în special Tribunalul 

Constituțional, Curtea Supremă, instanțele de drept comun și Consiliul Național al 

Magistraturii. În decembrie 2017, Comisia a ajuns la concluzia că există un risc clar de 

încălcare gravă a statului de drept în Polonia și a propus Consiliului să adopte o decizie în 

temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană
54

. Simultan, 

Comisia a adoptat o a patra recomandare în temeiul Cadrului pentru consolidarea statului de 

drept, invitând autoritățile poloneze să rezolve în termen de trei luni problemele identificate. 

De asemenea, Comisia a decis să sesizeze CJUE în privința Poloniei, pentru încălcarea 

dreptului UE prin legea privind organizarea instanțelor de drept comun. 

3.2 Orientările Curții de Justiție pentru statele membre 

În cauzele Achbita
55

 și Bougnaoui
56

, CJUE a clarificat interpretarea dispozițiilor Directivei 

privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (2000/78/CE) prin 

prisma echilibrului care trebuie atins între libertatea de religie sau în convingeri (articolul 10), 

libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16) și principiul nediscriminării 

(articolul 21). Ambele cauze vizau interdicția de a purta vălul islamic la locul de muncă în 

mediul privat. În cauza Achbita, Curtea a statuat că o politică internă legată de purtarea 

vizibilă a oricăror semne politice, filozofice sau religioase trebuie evaluată luându-se în 

considerare libertatea angajatorului de a desfășura o activitate comercială. În consecință, o 

politică de neutralitate politică, filozofică și religioasă poate constitui un obiectiv legitim care 

justifică tratamentul diferit, dacă modalitățile de realizare a acestui obiectiv sunt adecvate și 

necesare, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului
57

. 

În cauza Bougnaoui, Curtea a adus clarificări suplimentare, statuând că, în lipsa unei astfel de 

politici, voința unui angajator de a ține seama de dorința unui client de a nu mai beneficia de 

servicii ale angajatorului prestate de o salariată care poartă văl islamic nu poate fi considerată 

                                                            
 

53În 2014, Comisia a instituit un cadru cu scopul de a găsi soluții pentru cazurile de amenințări sistemice 

emergente la adresa statului de drept care nu pot fi eliminate în mod efectiv prin garanții la nivel național sau 

prin instrumentele existente la nivelul UE (în special procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). 

Comunicarea intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014) 158 final. 
54

Disponibilă la adresa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm. 
55C-157/15. 
56C-188/15. 
57

Curtea de Justiție a făcut trimitere, în special, la hotărârea CEDO din 15 ianuarie 2013 în cauza 48420/10, 

36516/10, 51671/10 et al., Eweida și alții/Regatul Unit. 
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o cerință profesională esențială și determinantă, care să poată elimina discriminarea în sensul 

Directivei privind egalitatea de tratament. 

În cauzele M.A.S. și M.B.
58

, Curtea a furnizat clarificări suplimentare cu privire la obligația 

instanțelor naționale de a nu aplica normele naționale în materie de prescripție dacă acestea 

creează o situație în care persoane acuzate de fraudă gravă în materie de taxă pe valoare 

adăugată (TVA) ar putea scăpa de condamnare
59

. Curtea a statuat că obligația de combatere a 

fraudei și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii 

Europene nu poate niciodată să contravină principiului legalității infracțiunilor și pedepselor, 

stabilit în cartă, care impune ca dispozițiile penale să fie determinate cu precizie și să nu poată 

fi retroactive. 

 

În cauza Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych
60

, Curtea a statuat că 

articolul 47 din cartă (dreptul la o cale de atac eficientă) impune statelor membre obligația de 

a garanta, într-un anumit stadiu al procedurii, posibilitatea ca o decizie definitivă de 

respingere a unei cereri de viză să fie atacată în instanță. 

3.3. Jurisprudența națională care face trimitere la cartă 

Judecătorii naționali au un rol esențial în respectarea drepturilor fundamentale și a statului de 

drept. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE a constatat că instanțele naționale au 

continuat să recurgă la cartă pentru orientări și inspirație în 2017, chiar și într-un număr 

semnificativ de cazuri care nu se încadrau în domeniul de aplicare a legislației UE61. 

De exemplu, carta a servit drept parametru pentru evaluarea legislației statelor membre de 

punere în aplicare a legislației UE în două cauze legate de protecția datelor. Curtea 

Administrativă din Finlanda a evaluat compatibilitatea cu carta a Legii privind datele 

personale din 1999, într-o cauză referitoare la stocarea datelor dactiloscopice în registrul 

pașapoartelor. Aceasta a constatat că restricțiile asupra dreptului la respectarea vieții private și 

la protecția datelor cu caracter personal sunt precise și definite suficient de detaliat și, prin 

urmare, nu contravin cartei62. Curtea Administrativă Superioară din Germania a evaluat 

                                                            
 

58C-42/17. 
59A se vedea hotărârea în cauza C-105/14, Taricco. 
60C-403/16. 
61Raportul anual pe 2017 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE, care urmează să fie publicat în 

mai 2018. 
62Finlanda, Curtea Administrativă Supremă, cauza 3872/2017, 15 august 2017. 
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compatibilitatea cu carta a Legii germane a telecomunicațiilor, care transpune 

Directiva 2002/58/CE privind confidențialitatea comunicațiilor electronice. Curtea a constatat 

că limitarea libertății de a desfășura o activitate comercială (articolul 16) este nejustificată și, 

prin urmare, incompatibilă cu carta63. 

În afara domeniului de aplicare a legislației UE, instanțele au utilizat carta pentru a consolida 

protecția asigurată de constituțiile naționale. În mod specific, într-o cauză referitoare la 

încălcarea dreptului la demnitate (articolul 1) al unui băiat în vârstă de 12 ani ca urmare a 

controlului corporal efectuat de un agent de securitate, Curtea Constituțională a Croației a 

clarificat că, prin aderarea la Uniunea Europeană, Republica Croația a acceptat conținutul 

cartei, inclusiv capitolul I privind demnitatea. Așadar, demnitatea umană a devenit o 

componentă a repertoriului de drepturi ale omului din Constituția Croației64. În Bulgaria, 

Curtea Constituțională a făcut trimitere la cartă în contextul revizuirii constituționale a unei 

dispoziții din Legea magistraturii, care le interzice judecătorilor și procurorilor să 

demisioneze atunci când este în curs o procedură disciplinară. Curtea a concluzionat că 

dispoziția în cauză încalcă Constituția Bulgariei și a făcut trimitere, de asemenea, la 

articolul 15 din cartă privind dreptul la muncă, potrivit căruia „orice persoană are dreptul la 

muncă și dreptul de a exercita o ocupație aleasă sau acceptată în mod liber”65. 

4. În obiectiv: Colocviul anual privind drepturile fundamentale 

2017 – „Drepturile femeilor sub asalt” 

Colocviul anual este un spațiu unic de dialog între factorii de decizie politică și societatea 

civilă, având drept obiectiv consolidarea cooperării și a implicării în protejarea și promovarea 

drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Cel de al treilea colocviu anual, desfășurat la 

20-21 noiembrie 2017, a explorat tema „drepturile femeilor în vremuri tulburi”66. 

Participanții au discutat despre riscul de normalizare a misoginismului în societate și despre 

impactul acestuia asupra drepturilor fundamentale ale femeilor în toate sferele vieții. S-a 

subliniat că, deși amenințările la adresa drepturilor femeilor și a egalității de gen au fost foarte 

vizibile în discursul public în ultima vreme, reacțiile au fost pe măsură (de exemplu, marșurile 

                                                            
 

63Germania, Curtea Administrativă Superioară a landului Renania de Nord-Westfalia, cauza 13 B 238/17, 

22 iunie 2017. 
64Croația, Curtea Constituțională, cauza U-III-1095/2014, 21 septembrie 2017. 
65Bulgaria, Curtea Constituțională, cauza 6/2016, 31 ianuarie 2017. 
66 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277
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femeilor și mișcarea online #metoo). De asemenea, s-a pus accentul pe apărătorii drepturilor 

femeilor proveniți dintre cetățeni, precum și pe rolul bărbaților în mișcarea pentru drepturile 

femeilor. 

Un al doilea subiect de discuție a vizat obstacolele principale din calea egalității de gen în 

domeniul emancipării economice și al participării politice. Participanții au subliniat faptul că, 

pentru a rezolva în mod real problema subreprezentării femeilor pe piața muncii, la nivelurile 

decizionale și în politică, stereotipurile de gen trebuie combătute de la o vârstă fragedă. S-a 

solicitat partidelor politice naționale și europene să își asume angajamentul de a include în 

mod constant femei pe listele de partid, de exemplu printr-o mai mare transparență în 

selectarea candidaților și prin întruniri de partid ale femeilor. De asemenea, participanții au 

solicitat sporirea transparenței salariale și combaterea segregării orizontale și verticale de pe 

piața muncii. 

Participanții au analizat și „cultura violenței” în societate, precum și legăturile dintre violența 

împotriva femeilor și alte forme de violență, inclusiv în contextul mișcărilor populiste și 

extremiste. Ei au subliniat necesitatea de a transfera sentimentele de teamă și rușine dinspre 

victimele violenței de gen spre făptași și de a antrena o schimbare culturală, astfel încât 

violența și hărțuirea să fie considerate inacceptabile. 

Aderarea Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul)67 a 

fost considerată un semnal puternic. În prezent se desfășoară activități menite să asigure 

ratificarea rapidă de către UE. La finalul anului 2017, toate statele membre ale Uniunii 

semnaseră Convenția de la Istanbul, iar 17 dintre ele68 o ratificaseră. 

Pe parcursul sesiunilor, participanții au evidențiat faptul că diferitele motive de discriminare 

(cum ar fi genul, rasa, statutul de imigrant și handicapul) se intersectează și că factorii de 

decizie politică ar trebui să ia în considerare acest lucru. La dezbatere au contribuit și 

rezultatele unui sondaj Eurobarometru special privind egalitatea de gen69. 

                                                            
 

67 https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e. 
68BE, DK, DE, EE, ES, FR, IT, CY, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, FI, SE. 
69http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/s

urveyKy/2154. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154
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Concluziile colocviului au fost publicate la 8 martie 2018
70

. Comisia s-a angajat să întreprindă 

o serie de acțiuni, de la includerea drepturilor femeilor și a egalității de gen pe ordinea de zi la 

cel mai înalt nivel politic, de exemplu în fiecare ședință a Echipei de proiect pentru dezvoltare 

durabilă a Comisiei, până la finanțarea proiectelor inițiate de cetățeni prin programul 

„Drepturi, egalitate și cetățenie”. 

5. Concluzie 

În acest an, care marchează cea de a 70-a aniversare a Declarației universale a drepturilor 

omului a ONU, Comisia își va continua eforturile de protejare și de promovare a drepturilor 

fundamentale. Comisia este hotărâtă să susțină în continuare valorile comune, inclusiv în 

contextul viitorului cadru financiar al Uniunii. 

Colocviul privind drepturile fundamentale din 2018 se va axa pe tema „democrației”, oferind 

ocazia de a reafirma una dintre valorile esențiale ale Uniunii Europene în perioada 

premergătoare alegerilor europene. Participarea și reprezentarea amplă, informațiile riguroase 

și transparente, inclusiv în mediul digital, și o societate civilă liberă și dinamică reprezintă 

elementele esențiale ale societăților democratice incluzive și sănătoase. Aceste aspecte se vor 

regăsi în miezul discuțiilor din cadrul colocviului.  

 

                                                            
 

70 http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50219. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50219

	1. Introducere
	2. Aplicarea cartei în Uniunea Europeană și de către Uniune
	2.1 Promovarea și protejarea drepturilor fundamentale
	2.2. Asigurarea respectării drepturilor fundamentale
	2.3. Sensibilizarea cu privire la cartă
	2.4 Controlul instituțiilor UE de către Curtea de Justiție

	3. Aplicarea cartei în statele membre și de către acestea
	3.1 Evoluții în ceea ce privește drepturile fundamentale și statul de drept
	3.2 Orientările Curții de Justiție pentru statele membre
	3.3. Jurisprudența națională care face trimitere la cartă

	4. În obiectiv: Colocviul anual privind drepturile fundamentale 2017 – „Drepturile femeilor sub asalt”
	5. Concluzie

