
   
 
 
Document publicat de FRA 

Viena/Bruxelles, 6 decembrie 2012 

Criza este momentul potrivit pentru stimularea accesului la justiţie 

Reducerile bugetare determinate de actuala criză economică nu ar trebui să afecteze dreptul 

legal al unei persoane de acces la justiţie. Aceasta este tema Conferinței privind drepturile 

fundamentale 2012, organizată de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

(FRA). Cu titlul „Justiţie în condiţii de austeritate – provocări şi oportunităţi pentru accesul la 

justiţie”, evenimentul are loc la Parlamentul European din Bruxelles. Printre vorbitorii 

principali se vor număra preşedintele Parlamentului European, Comisarul UE pentru Justiţie, 

Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie şi Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului. FRA 

va prezenta, de asemenea, un nou raport care examinează obstacolele de ordin practic în calea 

accesului la justiţie în cazurile de discriminare. 

„Criza exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra structurilor existente, inclusiv asupra 

sistemelor noastre de justiţie”, spune Martin Schulz, preşedintele Parlamentului European. „Deşi ne 

confruntăm cu toţii cu o încetinire prelungită a creşterii economice globale, care obligă guvernele la 

reduceri bugetare severe, valorile garantate de Tratatul de la Lisabona nu trebuie să fie nicidecum 

subminate”, afirmă Loucas Louca, ministrul cipriot al Justiţiei şi Ordinii Publice. 

Conferinţa va reuni factori de decizie, specialişti şi experţi importanţi, pentru a examina politicile 

existente şi a discuta punctele forte şi deficienţele diferitelor sisteme judiciare şi ale mecanismelor lor 

de finanţare. Aceştia vor identifica, de asemenea, modul în care criza poate fi transformată într-o 

oportunitate de reformă, prin intermediul schimbului de practici promiţătoare şi soluţii inovatoare care 

ar putea contribui la evoluţiile viitoare ale politicilor, precum viitoarea analiză a UE în legătură cu 

legile sale în materie de nediscriminare. 

„Pe măsură ce condiţiile se înrăutăţesc, un număr din ce în ce mai mare de europeni se află într-o 

situaţie vulnerabilă. Şomajul în UE a atins cel mai ridicat nivel într-o perioadă de peste un deceniu 

şi, împreună cu stagnarea salariilor în multe ţări, a condus la creşterea sărăciei şi a excluderii 

sociale”, afirmă directorul FRA, Morten Kjaerum. „În perioade de criză, căutarea unor ţapi 

ispăşitori poate duce la xenofobie şi alte încălcări ale drepturilor fundamentale. Prin urmare, este 

nevoie de mai mult sprijin în ceea ce priveşte accesul la justiţie, nicidecum mai puţin. Într-adevăr, 

reducerile de cheltuieli din această perioadă dificilă nu numai că expun un număr mai mare de 

persoane la încălcări ale drepturilor omului, ci sunt şi lipsite de perspectivă. Protejarea accesului la 

justiţie pentru toate persoanele trebuie să reprezinte un considerent esenţial în cadrul oricărei 

discuţii privind potenţiale reduceri bugetare”. 

Noul raport FRA, „Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further equality” 

(„Accesul la justiţie în cazuri de discriminare în UE – Paşi spre mai multă egalitate”), examinează 

procesul prin care se obţine acces la justiţie în cazuri de discriminare în opt state membre ale UE, pe 

baza unor interviuri desfăşurate pe teren. Raportul evidenţiază o serie de obstacole de ordin practic 

aflate în calea reclamanţilor şi propune unele soluţii. Printre acestea se numără: 

 Simplificarea sistemelor foarte complexe de depunere a plângerilor; 

http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0
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 Asigurarea utilizării în mai mare măsură a mecanismelor extrajudiciare, dat fiind că acestea 

pot îmbunătăţi accesul la justiţie, cu potenţiale reduceri concomitente ale costurilor generale 

ale sistemului de justiţie; 

 Stipularea unor structuri de sprijin minim pentru victime, precum consultanţă juridică şi 

orientări, precum şi consilieri pentru asistenţa psihologică; 

 Creşterea conştientizării egalităţii şi diversităţii, în vederea creării unei culturi a drepturilor 

fundamentale în care să nu fie descurajate niciun fel de cereri justificate. 

Raportul prezintă, de asemenea, exemple ale modului în care diverse state membre depun deja eforturi 

pentru a depăşi dificultăţile privind accesul la justiţie. 

Pentru a citi raportul, consultaţi: 

Access to justice in cases of discrimination in the EU: Steps to further equality (Accesul la justiţie în 

cazuri de discriminare în UE: paşi spre mai multă egalitate) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Note pentru editori:  

 Mandatul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) este de a oferi 

recomandări pe bază de dovezi factorilor de decizie din UE şi de la nivel naţional, contribuind 

astfel la dezbateri şi politici mai bine informate şi mai bine orientate cu privire la drepturile 

fundamentale. 

 În dreptul UE, articolele 21 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

garantează dreptul la nediscriminare, respectiv la o cale de atac eficientă şi la un proces 

echitabil, inclusiv accesul la justiţie.  

 Parlamentul European şi Preşedinţia cipriotă a Consiliului Uniunii Europene sprijină 

împreună acest eveniment. 
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