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Sinteza raportului anual al FRA de 
anul acesta se referă la mai multe 

titluri din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 

ilustrate prin următoarele coduri de 
culoare: 

 

Libertăți 

  
Azilul, imigrația și integrarea 
Controlul la frontieră și politica în domeniul 
vizelor 
Societatea informațională și protecția 
datelor 
 

Egalitate 
  

Drepturile și protecția copilului 
Egalitatea și nediscriminarea 
Rasismul și discriminarea etnică 
 

Drepturile 
cetățenilor 

 Participarea cetățenilor UE la funcționarea 
democratică a Uniunii 

Justiție 
  

Accesul la o justiție eficientă și 
independentă 
Protecția victimelor 
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Structura raportului anual al FRA, 
intitulat Drepturile fundamentale: 
provocări și realizări în 2010, 
corespunde principalelor domenii 
tematice de lucru ale agenției pe 
perioada 2007-2012. Raportul este 
împărțit în 10 capitole, la care se 
adaugă o secțiune axată în mod 
special asupra romilor și asupra 
situației drepturilor fundamentale ale 
acestora în Europa. 
 
În obiectiv: romii în UE – o chestiune 
de aplicare a drepturilor 
fundamentale 
 

1. Azilul, imigrația și integrarea 

2. Controlul la frontieră și 
politica în domeniul vizelor 

3. Societatea informațională și 
protecția datelor 

4. Drepturile și protecția 
copilului 

5. Egalitatea și nediscriminarea 

6. Rasismul și discriminarea 
etnică 

7. Participarea cetățenilor UE 
la funcționarea democratică 
a Uniunii 

8. Accesul la o justiție eficientă 
și independentă 

9. Protecția victimelor 

10. Obligații internaționale 
 
În cele 28 de pagini ale sintezei de 
față se evidențiază o serie de 
probleme semnalate în raportul 
anual al FRA din 2011. Raportul 
complet, precum și capitolele 
individuale ale acestuia se pot 
descărca în limbile engleză, franceză 
și germană de la adresa: 
fra.europa.eu.  
De asemenea, la sfârșitul fiecărui 
capitol al raportului principal sunt 
disponibile referințe bibliografice. 

Sinteza de față aduce în prim-plan unele 
probleme esențiale semnalate în raportul 
anual din 2011 al Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Pe 
marginea documentului se regăsesc trimiteri la 
publicații relevante ale FRA din anul 2010, 
care pot fi accesate prin intermediul site-ului 
FRA, la adresa fra.europa.eu. 

Raportul anual din acest an se referă la 
provocările și realizările înregistrate în 
domeniul drepturilor fundamentale în perioada 
ianuarie-decembrie 2010 (a se vedea caseta 
de text). Analizele privind progresul în 
domeniul drepturilor fundamentale prezentate 
în raportul complet arată că, deși în 2010 au 
avut loc evoluții importante, nu trebuie să ne 
mulțumim cu atât. 

Uniunea Europeană (UE) și statele sale 
membre sunt preocupate de o serie de 
probleme din domeniul drepturilor 
fundamentale, în special: sărăcia extremă și 
persistentă, precum și excluziunea socială în 
cadrul comunităților rome; condițiile tot mai 
precare oferite solicitanților de azil în anumite 
state membre; provocarea deschisă a 
integrării migranților; noi întrebări în domeniul 
protecției datelor; încălcări ale drepturilor 
copiilor; inegalitățile cu care se confruntă 
multe persoane în practică, precum și 
exemplele permanente de rasism și 
discriminare; accesul insuficient la justiție și 
protecția insuficientă a victimelor. 

Prin prisma acestor aspecte, nu este de mirare 
că, în 2010, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) a pronunțat 795 de hotărâri 
împotriva marii majorități a celor 27 de state 
membre ale UE, precum și împotriva țării 
candidate Croația, în 657 dintre aceste 
hotărâri Curtea constatând cel puțin o 
încălcare a drepturilor fundamentale (a se 
vedea tabelul 1). Majoritatea acestor cauze nu 
intră sub incidența legislației Uniunii Europene. 
Cu toate acestea, acțiunile în instanță 
reprezintă doar „vârful aisbergului“ în 
comparație cu numărul incidentelor 
neraportate de abuzuri împotriva drepturilor 
fundamentale. Este, de asemenea, important 
să subliniem obligațiile internaționale privind 
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drepturile omului pe care Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie 
să le respecte, întrucât legislația UE se află în strânsă legătură cu legislația 
internațională privind drepturile fundamentale. În 2010, aproape toate statele 
membre ale UE au fost monitorizate prin intermediul unuia sau mai multor 
mecanisme instituite prin tratate europene (Consiliul Europei) și internaționale 
(Organizația Națiunilor Unite, ONU). În fapt, statele membre ale UE au făcut 
obiectul a peste 50 de rapoarte de monitorizare în temeiul celor mai 
importante tratate în 2010 (a se vedea tabelul 3 privind activitățile 
internaționale de monitorizare din 2010). 

UE în 2010 
2010 a fost primul an în care Uniunea Europeană și-a desfășurat activitatea în 
baza propriei declarații a drepturilor omului cu caracter juridic obligatoriu: 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona, 
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, reprezintă noua coloană vertebrală 
juridică a Uniunii. În timp, acesta va oferi cetățenilor UE acces sporit la justiție 
și o mai mare participare democratică. Deși Carta drepturilor fundamentale a 
UE nu extinde competențele Uniunii, în Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 
referitoare la situația și aplicarea efectivă a drepturilor fundamentale în 
Uniunea Europeană, Parlamentul European a evidențiat necesitatea ca 
aceasta să fie luată în considerare în cadrul proceselor decizionale și în 
momentul punerii în aplicare a legislației. 

 

„Interesele și așteptările oamenilor în ceea ce privește aplicarea cartei 
sunt mari. Cu toate acestea, carta nu se aplică tuturor situațiilor în care 
intervine o problemă legată de drepturile fundamentale în Uniunea 
Europeană. În anul 2010, Comisia a primit peste 4 000 de scrisori de la 
publicul larg privind drepturile fundamentale. Aproximativ trei sferturi 
din acestea priveau cazuri care nu intrau în sfera de competență a 
legislației UE. Acest fapt reflectă neînțelegerea frecventă a scopului 
cartei și a situațiilor în care aceasta se aplică sau nu. […] Carta se 
aplică acțiunilor tuturor instituțiilor și organismelor UE. Privește, în 
special, activitatea legislativă a Parlamentului European, a Consiliului 
și a Comisiei […]. Carta se aplică statelor membre doar atunci când 
acestea pun în aplicare dreptul UE.” 
Comisia Europeană, Raport pe 2010 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE, p. 3 

 

În temeiul acestui nou mediu juridic, Comisia Europeană a concluzionat în 
Comunicarea sa privind strategia pentru punerea în aplicare a drepturilor 
fundamentale din toamna anului 2010 că, „[p]rin urmare, sunt reunite toate 
componentele unei politici ambițioase în materia drepturilor fundamentale” 
[COM(2010) 573 final]. În 2010, toate instituțiile UE au subliniat și au reiterat 
angajamentul asumat față de drepturile fundamentale în sfera de competență 
care le revine. 
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Tabelul 1: Hotărârile CEDO din 2010 prin care 
se constată cel puțin o încălcare a 
drepturilor fundamentale, pe țări 

 
Țara Numărul 

hotărârilor 
Austria 16 
Belgia 4 

Bulgaria 69 
Cipru 3 

Republica Cehă 9 
Danemarca 0 

Estonia 1 
Finlanda 16 

Franța 28 
Germania 29 

Grecia 53 
Ungaria 21 
Irlanda 2 

Italia 61 
Letonia 3 
Lituania 7 

Luxemburg 5 
Malta 3 

Țările de Jos 2 
Polonia 87 

Portugalia 15 
România 135 
Slovacia 40 
Slovenia 3 

Spania 6 
Suedia 4 

Regatul Unit 14 
Croația 21 

Total 657 

Sursa: CEDO, Raportul anual 2010, Strasbourg, Consiliul 
Europei, 2011 
 

De exemplu, este demn de menționat faptul că, 
începând cu decembrie 2009, Consiliul Uniunii 
Europene are un nou grup de lucru permanent 
pentru „drepturi fundamentale, drepturile 
cetățenilor și libera circulație a persoanelor”. 
Acest nou grup are rolul de a gestiona diverse 
aspecte referitoare la drepturile fundamentale și 
drepturile cetățenilor, printre care libera circulație 
a persoanelor, negocierile privind aderarea UE 
la Convenția europeană a drepturilor omului și 
urmărirea rapoartelor FRA. 

Anul 2010 reprezintă, de asemenea, jalonul care 
marchează debutul unei Uniuni Europene 
post-Lisabona pe scena internațională, întrucât 
discuțiile purtate în acest an au pregătit terenul 
pentru aderarea UE la două tratate 
internaționale în domeniul drepturilor omului, 
respectiv Convenția europeană a drepturilor 
omului  a Consiliului Europei și Convenția 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap (CDPH). 
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Evoluții esențiale în domeniul 
azilului, imigrației și integrării: 
 

• dispoziţiile Directivei privind 
standardele minime (2004/83/CE) 
referitoare la eligibilitate, 
acordarea și retragerea statutului 
de refugiat au fost clarificate prin 
hotărârile Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (CJUE); 

• statele membre aflate la frontierele 
externe ale UE au întâmpinat 
dificultăți în garantarea drepturilor 
fundamentale atunci când s-au 
confruntat cu un flux crescut de 
migranți, în special în ceea ce 
privește condițiile de detenție ale 
migranților ilegali; 

• transferurile solicitanților de azil în 
Grecia în temeiul Regulamentului 
Dublin II (343/2003/CE) au fost 
suspendate pentru a nu periclita 
drepturile fundamentale ale 
persoanelor transferate; 

•  condițiile de detenție ale 
migranților ilegali, inclusiv ale celor 
cărora li s-a respins cererea de 
azil, au ridicat probleme din 
punctul de vedere al protecției 
drepturilor omului; 

• practicile de protecție în baza 
acordurilor de readmisie au ridicat 
semne de întrebare referitor la 
principiul nereturnării; 

• mai multe state membre au 
introdus cerințe privitoare la 
integrare ca o condiție de 
acordare a permiselor de ședere 
permanentă; 

• câteva state membre au discutat 
posibilitatea de a acorda 
migranților mai multe drepturi 
politice. 

 

Azilul, imigrația și integrarea 
 

În obiectiv: fluxurile migratorii și 
condițiile de primire 

Au fost raportate dificultăți în ceea ce 
privește oferirea unor condiții de primire 
adecvate solicitanților de azil, de exemplu 
în cazul Belgiei, al Greciei și al Italiei. Ca 
urmare a acestora, de multe ori statele 
adoptă măsuri prin care să limiteze 
numărul total al solicitanților de azil, fapt 
care poate, la rândul său, să aibă un 
impact negativ asupra standardelor de 
protecție. În plus, condițiile de viață pot fi 
îngreunate, de exemplu, de presiunea 
suprapopulării. Acest lucru poate fi 
observat în cazul Greciei, care a primit 
critici din partea a diverse organisme 
internaționale, inclusiv a Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii și a 
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane 
sau Degradante (CPT) instituit de 
Consiliul Europei. Grecia a fost supusă 
unei presiuni semnificative ca urmare a 
fluxurilor migratorii: în 2009, circa 75% 
din totalul arestărilor de migranți ilegali la 
frontiera terestră a UE au avut loc în 
Grecia, iar în 2010 aproape 90%. În 
același timp, sistemul de gestionare a 
migrației și azilului din Grecia se află 
într-un stadiu incipient de dezvoltare, cu 
un număr redus de patrule la frontieră și 
capacități limitate de detenție și primire. 
În acest context, unele state membre au 
hotărât să suspende temporar transferul 
solicitanților de azil către Grecia. 

PUBLICAȚII ALE FRA 
Access to effective remedies: the asylum-seeker 
perspective (Accesul la căi de atac eficace: 
perspectiva solicitantului de azil), septembrie 2010. 

The duty to inform applicants about the asylum 
procedure: the asylum-seeker perspective (Sarcina de 
a informa solicitanții despre procedura de azil: 
perspectiva solicitantului de azil), septembrie 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm   
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În obiectiv: procedurile de returnare – detenția migranților 

În 2010, CEDO a declarat România, Grecia și Malta vinovate de detenție 
ilegală și aplicarea unui tratament inuman migranților ilegali și solicitanților de 
azil. Aceste hotărâri ale CEDO semnalează faptul că tratamentul aplicat 
migranților în contextul detenției și returnării continuă să fie un subiect delicat 
în domeniul drepturilor fundamentale. Directiva privind returnarea 
(2008/115/CE) prevede o perioadă de detenție de maximum șase luni, în 
anumite condiții aceasta putându-se prelungi în total până la 18 luni. Directiva 
impunea ca transpunerea sa să se finalizeze până în decembrie 2010. În luna 
noiembrie 2010, următoarele opt state membre încă nu stabiliseră prin lege 
un termen maxim pentru detenția anterioară expulzării sau pentru anumite 
tipuri ale acesteia: Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Lituania, Malta, 
Suedia și Regatul Unit. 

 

În obiectiv: transferurile efectuate în baza regimului Dublin 

Statele membre care, în baza 
Regulamentului Dublin II, transferă 
solicitanți de azil către state 
suprasolicitate în vederea 
prelucrării cererilor riscă să îi 
expună unor încălcări ale 
drepturilor acestora. Regulamentul 
Dublin II, la fel ca toate 
instrumentele UE, trebuie să fie 
aplicat cu respectarea drepturilor 
fundamentale. Regulamentul însuși 
oferă statelor membre posibilitatea să suspende în mod individual 
transferurile către statele membre responsabile. Ar trebui să se recurgă la 
această posibilitate în cazurile în care un astfel de transfer nu s-ar realiza 
conform obligațiilor de respectare a drepturilor omului. 

PUBLICAȚII ALE FRA 
Detention of third-country nationals in return 
procedures (Detenția resortisanților țărilor 
terțe în cadrul procedurilor de returnare), 
septembrie 2010. 
 
A se vedea: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_detention_en.htm 
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Figura 1: Perioada maximă de detenție, pe țări (în număr de luni) 
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Observație: * Perioadele de detenție exprimate în legislația națională ca număr de zile sau de săptămâni sunt 

menționate în grafic ca număr de luni. În cazul țărilor în care există mai multe astfel de termene, a 
fost selectată cea mai lungă perioadă de detenție posibilă. În listă au fost incluse și țările care 
prevăd un termen limită doar pentru anumite cazuri de detenție anterioară expulzării, cum este 
cazul Țărilor de Jos și al României. 

Sursa:  FRA (2010), Detention of third-country nationals in return procedures (Detenția resortisanților 
țărilor terțe în cadrul procedurilor de returnare), Viena, FRA 

La începutul anului 2011, Marea Cameră a CEDO a pronunțat hotărârea sa în 
cauza M.S.S. împotriva Belgiei și Greciei. Cauza avea ca obiect returnarea de 
către Belgia a unui solicitant de azil de naționalitate afgană în Grecia, în 
conformitate cu Regulamentul Dublin II. CEDO a constatat că atât Grecia, cât 
și Belgia au încălcat dispozițiile articolului 3 (interzicerea tratamentelor 
inumane ori degradante) și ale 
articolului 13 (dreptul la un recurs 
efectiv) din Convenția europeană a 
drepturilor omului. Până la sfârșitul 
anului 2010, pe rolul CEDO se 
găseau 1 000 de cauze privind 
aplicarea Regulamentului Dublin II 
în cazul solicitanților de azil. 
Majoritatea acțiunilor erau 
deschise împotriva Belgiei, 
Finlandei, Franței și Țărilor de Jos 
în contestarea transferului către 
Grecia și Italia. 

 

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
Coping with a fundamental rights emergency 
– The situation of persons crossing the Greek 
land border in an irregular manner 
(Soluționarea unei urgențe privind drepturile 
fundamentale – Situația persoanelor care 
traversează în mod neregulamentar frontiera 
terestră cu Grecia), februarie 2011. 
 
A se vedea: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm Trad
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Evoluții esențiale în domeniul 
controlului la frontieră și al politicii 
în domeniul vizelor: 

• acordurile de cooperare între 
statele membre ale UE și țările 
terțe, prin care se permite 
depistarea și returnarea migranților 
la frontierele maritime, riscau să 
împiedice transmiterea solicitărilor 
de azil din partea persoanelor care 
necesitau protecție internațională; 

• s-au luat măsuri prin care să se 
asigure respectarea drepturilor 
fundamentale în contextul 
operațiunilor derulate sub 
coordonarea Frontex la frontierele 
externe ale UE; 

• la solicitarea Greciei, Frontex a 
desfășurat pentru prima dată 
echipe de intervenție rapidă la 
frontieră (RABIT) la granița 
terestră cu Turcia; 

• a fost acordat regimul de călătorii 
fără viză posesorilor de 
pașapoarte biometrice din Albania 
și Bosnia și Herțegovina, precum 
și posesorilor de pașapoarte 
taiwaneze. 

Controlul la frontieră și politica 
în domeniul vizelor 
În obiectiv: revizuirea mandatului 
Frontex 

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, s-au luat o serie de măsuri în vederea 
respectării mai stricte a drepturilor fundamentale 
pe parcursul operațiunilor comune derulate de 
mai multe state membre la frontierele externe ale 
UE, sub coordonarea Agenției Europene pentru 
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii 
Europene (Frontex). În februarie 2010, Comisia 
Europeană a propus câteva modificări la 
regulamentul de înființare a Frontex [COM(2010) 
61 final]. Aceste modificări cuprind referiri 
explicite la drepturile omului, în special cu privire 
la formarea polițiștilor de frontieră și 
desfășurarea operațiunilor comune. În domeniul 
expulzărilor forțate, de exemplu, se impune 
elaborarea unui cod de conduită ca bază 
orientativă pentru instituirea unor zboruri comune 
de returnare. Ca urmare a unei solicitări a 
Consiliului Uniunii Europene, propunerea a fost 
modificată pentru a permite Frontex să 
prelucreze datele cu caracter personal ale 
persoanelor returnate în cadrul operațiunilor 
comune. Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor (AEPD) a semnalat că acest lucru ar 
necesita formularea în regulament a unui temei 
juridic clar, precum și a unor garanții privind 
protecția datelor. La sfârșitul anului 2010, 
propunerea se afla încă în dezbatere la nivelul 
Parlamentului European și al Consiliului.   

 

În obiectiv: reforma Codului frontierelor Schengen 

În aprilie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care se 
completa Codul frontierelor Schengen și se prevedeau norme și orientări 
pentru operațiunile de supraveghere maritimă coordonate de Frontex 
(2010/252/UE). Aceste orientări privesc aspecte legate de operațiunile de 
căutare și salvare, precum și de debarcarea oricăror persoane salvate sau 
depistate, urmând să se acorde prioritate debarcării în statul de plecare al 
persoanelor respective. Atunci când debarcarea persoanelor salvate sau 
depistate nu se poate face în statul de plecare, aceasta ar trebui să aibă loc 
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Evoluții esențiale în domeniul 
societății informaționale și al 
protecției datelor: 
 

• apariția noilor tehnologii a dat 
naștere unor noi îngrijorări privind 
drepturile fundamentale și unor 
cereri de modernizare a legislației 
UE în domeniul protecției datelor; 

• a crescut gradul de consens în 
privința faptului că protecția datelor 
reprezintă o preocupare esențială 
în acordurile internaționale, în 
special în cazul celor care au ca 
obiect registre cu numele 
persoanelor (PNR) și Swift; 

• la nivel politic și juridic au fost 
ridicate semne de întrebare cu 
privire la obligativitatea din ce în ce 
mai mare a societăților private de a 
păstra date privind comunicațiile 
(telefonice și prin internet); 

• problema independenței 
autorităților de protecție a datelor a 
fost supusă CJUE; 

• au continuat dezbaterile politice pe 
tema implicațiilor utilizării 
scannerelor corporale ca 
dispozitive de securitate în 
aeroporturi; 

• a fost formulată și supusă CJUE 
problema echilibrului dintre 
preocupările legate de protecția 
datelor și dreptul la informare. 

 

în statul în care se derulează operațiunea. Ca urmare a acestui nou set de 
norme, aflate în curs de revizuire de către CJUE, Malta a anunțat că nu va 
permite derularea de operațiuni comune ale Frontex pe teritoriul său. 
 

Societatea informațională și 
protecția datelor 
 

În obiectiv: aplicarea Directivei 
privind păstrarea datelor   

Dezbaterea referitoare la respectarea 
drepturilor fundamentale de către 
Directiva privind păstrarea datelor 
(2006/24/CE) a continuat și în 2010. 
Directiva, care a fost adoptată în 2006, 
obligă societățile de telefonie și internet 
să colecteze date privind toate 
comunicațiile clienților lor. Într-o 
scrisoare comună din 22 iunie 2010, 
peste 100 de organizații din 23 de state 
membre ale Uniunii au solicitat 
comisarilor europeni Malmström, 
Reding și Kroes să „propună abrogarea 
cerințelor UE referitoare la păstrarea 
datelor în favoarea unui sistem de 
conservare rapidă și colectare selectivă 
a datelor privind traficul”. În unele state 
membre (precum Austria, Belgia, 
Bulgaria și Germania) s-au derulat 
campanii naționale împotriva aplicării 
directivei. Prin Decizia nr. 1258 din 
octombrie 2009, Curtea Constituțională 
a României a declarat neconstituțională 
legislația națională de punere în 
aplicare a directivei. În martie 2010, o 
hotărâre a Curții Constituționale 
federale din Germania 
(Bundesverfassungsgericht, BVerfG) a 
anulat legislația germană de punere în 
aplicare a Directivei privind păstrarea 
datelor, declarând în Hotărârea BvR 
256/08 că aceasta reprezintă o 
„intruziune gravă” în dreptul 
persoanelor la viață privată. În același 
timp, Comisia Europeană a anunțat că 
Directiva privind păstrarea datelor din 
2006 este în curs de revizuire.   
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În obiectiv: noile tehnologii și preocupările legate de 
acestea 

Implicațiile noilor tehnologii au fost abordate în cadrul mai multor declarații ale 
Consiliului Europei. Un exemplu de 
invenție care a provocat îngrijorare este 
Google Street View, care oferă imagini 
panoramice ale străzilor din numeroase 
orașe ale globului, înregistrate din diverse 
unghiuri. În acest scop, Google trimite prin 
oraș autovehicule special adaptate. Acest 
lucru a condus la discuții, iar în mai multe 
state membre ale UE – printre care 
Austria, Germania, Spania, Slovenia și 
Italia – la acțiuni în instanță. În Germania, 
comisarul federal pentru protecția datelor 
și libertatea de informare (Bundesbeauftragter für den Datenshcutz und die 
Informationsfrei-heit, BfDI) a cerut înființarea unui registru central de plângeri 
legate de publicarea pe internet a datelor cu caracter personal, inclusiv prin 
servicii precum Google Street View. Bundesrat a adoptat un proiect de lege 
de modificare a Legii federale privind protecția datelor 
(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) pentru a asigura o mai bună protecție a 
datelor cu caracter personal față de serviciile de informații geografice pe 
internet, precum Google Street View. 

La nivelul UE s-a discutat în detaliu subiectul scannerelor corporale. La 
15 iunie 2010, Comisia Europeană a publicat Comunicarea privind utilizarea 
scanerelor de securitate în aeroporturile din UE [COM(2010) 311], în care 
argumenta că armonizarea se poate realiza doar printr-o abordare europeană 
comună, luând în considerare standardele UE privind drepturile fundamentale 
în cazul utilizării unor astfel de scannere. 

 

În obiectiv: statutul autorităților de protecție a datelor 

În 2010, independența, competențele și resursele autorităților de protecție a 
datelor din statele membre ale UE au devenit un motiv de preocupare. În 
cauza Comisia împotriva Germaniei 
(C-518/07), Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene s-a exprimat pentru prima dată 
cu privire la independența autorităților de 
supraveghere a protecției datelor. 
Stabilind criterii stricte, Curtea a constatat 
că instituțiile germane de protecție a 
datelor de la nivelul landurilor (Länder), 
însărcinate cu monitorizarea prelucrării 
datelor cu caracter personal de către 
organismele fără caracter public, nu erau 
suficient de independente, fiind 
supravegheate de stat. În iunie 2010, Comisia Europeană a cerut Regatului 
Unit să consolideze competențele autorității sale naționale de protecție a 

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
The use of body scanners: 10 questions and 
answers (Utilizarea scannerelor corporale: 
10 întrebări și răspunsuri), iulie 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ 
opinions/op-bodyscanner_en.htm 

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
Data protection in the EU: the role of National 
Data Protection Authorities (Protecția datelor 
în UE: rolul autorităților naționale de protecție 
a datelor), mai 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_data_protection_en.htm 
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Evoluții esențiale în domeniul 
drepturilor copilului: 
 

• Comisia Europeană a adoptat, la 
începutul anului 2011, o agendă a 
UE pentru drepturile copilului, care 
cuprinde 11 puncte de acțiune; 

• la nivelul UE s-a ajuns la un acord 
asupra textului final al unei directive 
privind prevenirea și combaterea 
traficului de ființe umane și 
protejarea victimelor, în care se 
acordă o atenție deosebită protecției 
copilului; 

• Consiliul Europei a adoptat orientări 
privind o justiție în interesul copilului 
și o recomandare privind 
dezinstituționalizarea și viața în 
comunitate a copiilor cu handicap; 

• linia telefonică de urgență pentru 
copii dispăruți, 116 000, a funcționat 
în doar 13 state membre ale UE; 

• anchetele derulate în diverse state 
membre ale UE cu privire la 
abuzurile comise asupra copiilor în 
instituții sau de către membrii 
personalului acestora au dezvăluit 
rezultate îngrijorătoare;  

• constatările FRA au subliniat că, în 
multe cazuri, copiii separați în 
contextul migrației sau al azilului nu 
locuiesc în condiții adecvate, că nu 
întotdeauna le sunt accesibile 
investigațiile medicale la sosire, că 
procedurile de acordare a azilului 
sunt deseori neadaptate pentru copii, 
iar calitatea tutelei variază 
semnificativ între statele membre ale 
Uniunii Europene; 

• există încă un deficit de date 
defalcate cuprinzătoare privind 
traficul de copii în vederea exploatării 
sexuale sau a exploatării prin muncă; 
acolo unde se înregistrează astfel de 
cazuri de trafic, numărul victimelor 
identificate a rămas foarte mic. 

 

datelor, respectiv Biroul comisarului pentru informaţii (Information 
Commissioner’s Office – ICO), în vederea respectării legislației Uniunii. În 
decembrie 2010, Comisia Europeană a formulat în fața CJUE o acțiune 
împotriva Austriei pentru lipsa de independență a autorității sale de protecție a 
datelor. Conform datelor colectate de 
FRA, autorităților de protecție a datelor 
din Franța, Germania și Spania li s-au 
alocat resurse umane și financiare 
semnificativ mai mari în perioada 
2007-2010. În Estonia, Irlanda, Letonia, 
Lituania și Slovacia s-a observat o 
scădere semnificativă în acest sens. 

Drepturile și 
protecția 
copilului 
 

În obiectiv: combaterea 
abuzului sexual și a exploatării 
copiilor 

În martie 2010, Comisia Europeană a 
adoptat o propunere de directivă privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor 
și a pornografiei infantile 
[COM(2010) 94 final] în vederea 
revizuirii cadrului existent. Propunerea 
cuprinde aspecte de drept penal, 
inclusiv incriminarea formelor grave de 
abuz sexual și de exploatare a copiilor 
care în prezent nu intră sub incidența 
legislației UE, cercetarea penală și 
inițierea procedurii penale, precum și 
evoluțiile din mediul tehnologiei 
informației, printre care incriminarea 
noilor forme de abuz sexual și 
exploatare facilitate de utilizarea 
internetului. În plus, propunerea vizează 
și instituirea unor mecanisme naționale 
de blocare a accesului la site-urile care 
conțin pornografie infantilă, însoțite de 
acțiuni de ștergere a conținutului la 
sursă sub supravegherea serviciilor 
judiciare sau a poliției. 
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În iulie 2010 a intrat în vigoare Convenția Consiliului Europei pentru protecția 
copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale [Seria tratatelor 
Consiliului Europei (CETS) nr. 261]. Aceasta reprezintă primul instrument 
internațional care abordează toate tipurile de violență sexuală îndreptate 
împotriva copiilor. De asemenea, convenția vizează turismul sexual și 
ademenirea copiilor în scopuri sexuale prin intermediul tehnologiilor 
informației și comunicațiilor (cunoscută și sub denumirea de „child grooming”). 
Până la sfârșitul anului 2010, dintre statele membre ale UE doar Danemarca, 
Franța, Grecia și Țările de Jos ratificaseră convenția. 

   

În obiectiv: drepturile copiilor neînsoțiți și separați 

Copiii separați de ambii părinți sau de persoanele care îi îngrijesc sunt 
deosebit de vulnerabili, în special în contextul migrației. Planul de acțiune al 
Comisiei pe anii 2010-2014 privind minorii neînsoțiți, adoptat la 6 mai 2010, 
identifică mai multe probleme și propune soluții la acestea [COM(2010) 213 
final]. Printre principalele căi de acțiune se numără prevenirea migrației 
nesigure și a traficului, primirea și garanțiile procedurale în UE (aici fiind 
incluse și stabilirea vârstei și aspecte privind regăsirea familiei), precum și 
identificarea unor soluții durabile, inclusiv la problemele de reunificare a 
familiei. Aceste acțiuni urmează să fie puse în practică printr-o serie de 
măsuri care nu se limitează la politicile în domeniul imigrației, ci sunt menite 
să se ocupe și de cauzele profunde ale migrației. Planul de acțiune susține 
adoptarea unor standarde comune privind tutela și reprezentarea legală și 
recomandă ca autoritatea competentă să ia cât mai curând o decizie privind 
viitorul fiecărui minor neînsoțit, de preferință în termen de șase luni. Decizia ar 
trebui să țină cont de obligația statelor membre de a încerca să găsească 
familia și de a explora și alte posibilități de 
reintegrare a copilului în țara sa de origine, 
evaluând care dintre soluții răspunde cel mai 
bine intereselor copilului. Aici pot fi incluse 
acordarea statutului de protecție 
internațională și relocarea în UE. 
Comunicarea Comisiei remarcă faptul că 
returnarea copiilor este doar una dintre 
opțiuni, „deoarece chestiunea este mult mai 
complexă și multidimensională, existând 
limite clare care restrâng libertatea de acțiune 
a statelor membre în ceea ce privește minorii 
neînsoțiți”. 

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Summary Report (Copii 
separați care solicită azil în statele membre ale 
Uniunii Europene, raport de sinteză), aprilie 
2010. 

Separated, asylum-seeking children in European 
Union Member States, Comparative report (Copii 
separați care solicită azil în statele membre ale 
Uniunii Europene, raport comparativ), decembrie 
2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm 
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Egalitatea și nediscriminarea 
 

 
Evoluții esențiale în domeniul egalității și al nediscriminării: 

• la Consiliul Uniunii Europene negocierile privind directiva „orizontală” au rămas deschise; 

• statele membre ale UE au continuat să introducă noi legi, precum și să le modifice pe cele 
existente, pentru a transpune directivele privind egalitatea, respectiv Directiva privind egalitatea 
rasială (2000/43/CE), Directiva privind egalitatea în ocuparea forței de muncă (2000/78/CE), 
Directiva de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la 
bunuri și servicii (2004/113/CE) și Directiva privind egalitatea între femei și bărbați (reformă) 
(2006/54/CE); 

• numărul plângerilor primite de organismele de promovare a egalității a continuat să varieze pe 
cuprinsul UE. În ciuda creșterii numărului de plângeri înregistrate în 12 state membre, nivelul 
general pare să fi rămas scăzut. Mandatele unora dintre organismele de promovare a egalității au 
fost extinse pentru a cuprinde mai multe motive de discriminare; 

• au fost adoptate directive privind concediul pentru creșterea copilului (Directiva 2010/18/UE) și 
egalitatea între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă (Directiva 
2010/41/UE), precum și o strategie pe cinci ani care promovează egalitatea între femei și bărbați 
și care acoperă perioada 2010-2015. Negocierile privind Directiva lucrătoarelor gravide nu au fost 
încă finalizate; 

• s-a deschis oficial Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE); 

• Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CDPH) a fost 
ratificată de către Uniunea Europeană și de încă patru state membre în 2010, numărul statelor 
membre care au ratificat convenția ajungând astfel la 16. Comisia Europeană a lansat Strategia 
europeană pentru persoanele cu handicap [COM(2010) 636 final], iar unele state membre au luat 
măsuri în vederea asigurării unei vieți independente și a unei educații favorabile incluziunii pentru 
persoanele cu handicap; 

• Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o recomandare cuprinzătoare privind 
discriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen [CM/Rec(2010) 5], iar Adunarea 
Parlamentară a adoptat o recomandare și o rezoluție pe aceeași temă (Recomandarea 1915 și 
Rezoluția 1728). Jurisprudența CEDO și măsurile luate de unele state membre au impulsionat 
evoluții în ceea ce privește drepturile cuplurilor de același sex și ale persoanelor transgen, 
precum și derularea marșurilor Pride; 

• discriminarea pe motive legate de religie a făcut obiectul unor hotărâri judecătoreşti privind 
afișarea simbolurilor religioase la locul de muncă și orele de religie din școli; 

• în cadrul inițiativelor Comisiei Europene s-a acordat atenție promovării participării atât a 
vârstnicilor, câr și a tinerilor pe piața muncii; 

• la nivelul instanţelor și organismelor de promovare a egalității din anumite state membre s-au 
observat progrese în ceea ce privește abordarea discriminării din motive multiple. 
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În obiectiv: nivelurile (in)egale de protecție și reforma 
organismelor de promovare a egalității 

La nivelul UE, negocierile privind „directiva 
orizontală” au rămas deschise în Consiliu. O 
astfel de directivă ar extinde nivelul de 
protecție acordat în prezent de legislația UE 
împotriva discriminării etnice la toate 
celelalte forme de discriminare. La nivel 
național, „ierarhia” care permite persoanelor 
cu origine rasială și etnică diferită să 
beneficieze de o protecție superioară față de 
alte motive de discriminare a fost abolită în 
diverse state membre. În consecință, în 
2010, doar nouă state membre mai păstrau 
niveluri de protecție diferite în funcție de 
diversele tipuri de discriminare. În ceea ce privește organismele de 
promovare a egalității, în 2010 s-au observat evoluții importante. Dintre cele 
21 de state membre pentru care au fost disponibile date privind anul 2010, 
douăsprezece s-au confruntat cu o creștere a numărului de plângeri sau 
cereri de asistență. În Danemarca, Estonia și Franța a avut loc o reformă 
instituțională a mecanismelor existente, care a inclus extinderea mandatului 
acestora pentru a cuprinde și alte motive de discriminare. La rândul lor, 
organismele de promovare a egalității au fost supuse unei examinări mai 
intense din partea organismelor înființate în baza tratatelor ONU, cu 
precădere a Comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale (CEDR), ca 
parte a procesului de revizuire periodică. 

 

În obiectiv: consolidarea luptei împotriva discriminării 
persoanelor cu handicap 

În decembrie 2010, alături de statele sale membre, UE a devenit pentru prima 
dată semnatara unui tratat ONU privind drepturile omului: Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap (CDPH). În 2010 convenția a fost 
ratificată de încă patru state membre, respectiv Franța, Letonia, Lituania și 
Slovacia, numărul total al statelor membre care au ratificat-o ajungând astfel 
la 16 din 27. La nivel național au continuat să fie semnalate discriminări pe 
motiv de handicap. Acest lucru reflectă și poziția adoptată în recomandarea 
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind dezinstituționalizarea și 
viața în comunitate a copiilor cu handicap, din februarie 2010 
[CM/Rec(2010) 2]. 

 

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
EU-MIDIS Data in Focus 3: Rights awareness 
and equality bodies (Raportul EU-MIDIS 
„Date în obiectiv” 3: conștientizarea 
drepturilor și organismele de promovare a 
egalității), mai 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/ 
publications/publications_per_year/pub_dif3_en.htm 
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În obiectiv: noi evoluții în domeniul orientării sexuale și al 
drepturilor persoanelor transgen 

În 2010, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o recomandare 
privind măsurile de combatere a discriminării pe motive legate de orientarea 
sexuală sau identitatea de gen, aceasta reprezentând cel mai amplu 
angajament politic la nivel interguvernamental de până acum în ceea ce 
privește protecția drepturilor LGBT [CM/Rec(2010) 5]. La nivel judiciar, CEDO 
a evidențiat, în cauza Schalk and Kopf împotriva Austriei, că decizia în 
chestiunea de a permite sau nu căsătoriile între persoane de același sex 
rămâne de competența fiecărui stat. În același timp, Curtea a recunoscut 
existența unei „evoluții rapide a atitudinilor sociale față de cuplurile de același 
sex” și faptul că un cuplu format din 
persoane de același sex care 
coabitează într-un parteneriat de facto 
stabil se încadrează în noțiunea de 
„viață de familie”. 

În 2010 au avut loc evoluții importante 
și în ceea ce privește drepturile 
persoanelor transgen. În Franța, 
transsexualitatea a fost eliminată de pe 
lista „afecțiunilor psihiatrice de lungă 
durată”. În Portugalia a fost adoptată o 
nouă lege care permite recunoașterea 
juridică a reatribuirii de gen, iar în 
Germania, în urma unei hotărâri a Curții Constituționale federale 
(Bundesverfassungsgericht, BVerfG), s-a eliminat obligativitatea divorțului ca 
o condiție prealabilă modificării sexului înregistrat în documentele oficiale. În 
Austria, instanţele au hotărât că nu se poate impune efectuarea unei 
intervenții chirurgicale ca o condiție prealabilă pentru schimbarea numelui și 
sexului persoanei din documentele relevante. În sfârșit, în Malta, o hotărâre a 
Curții Constituționale a constatat că neacordarea dreptului unei femei 
transgen de a se căsători cu partenerul său de sex masculin reprezintă o 
încălcare a articolului 12 din Convenţia  europeană a drepturilor omului 
privind dreptul la căsătorie. În ceea ce privește legislația privind azilul, șase 
state membre ale UE (Finlanda, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia și Spania) 
au extins protecția la victimele lesbiene, homosexuale și bisexuale (LGB), 
numărul statelor membre care acordă în mod explicit protecție victimelor LGB 
ale persecuțiilor crescând astfel la 23. 

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
 
Homophobia, transphobia and discrimination 
on grounds of sexual orientation and gender 
identity, 2010 Update – Comparative legal 
analysis (Analiza comparativă a FRA: 
Homofobia, transfobia și discriminarea pe 
criterii de orientare sexuală și identitate de 
gen – actualizare 2010), noiembrie 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm 
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Evoluții esențiale în domeniul rasismului 
și al discriminării etnice: 

• discriminarea în domeniul ocupării forței 
de muncă a rămas predominantă, cu 
exemple reflectate în anunțurile de 
angajare, procesele de recrutare, 
condițiile de muncă și concedieri; 

• accesul la asistența medicală a continuat 
să depindă de eforturile de depășire a 
barierelor lingvistice și de adaptare la 
diversitatea culturală. În cazul migranților 
ilegali, accesul era condiționat de lipsa 
obligativității personalului medico-sanitar 
de a raporta autorităților persoanele fără 
acte legale; 

• deși numai în câteva state membre 
existau obstacole juridice și 
administrative oficiale în calea accesului 
la locuințe sociale, dovezile disponibile 
au arătat că minoritățile continuă să 
trăiască în locuințe de proastă calitate, 
atât ca urmare a discriminării directe, cât 
și a celei indirecte; 

• problema segregării din învățământ pare 
să afecteze în continuare în principal 
copiii romi din unele state membre. Și 
copiii migranților fără acte legale 
întâmpină obstacole în calea educației în 
unele state membre, unde autoritățile 
școlare au obligația să colecteze 
informații și să raporteze statutul juridic 
al elevilor și al părinților acestora; 

• o serie de state membre au început să 
colecteze date defalcate în funcție de 
rasă sau etnie, ceea ce reprezintă o 
evoluție importantă în contextul 
eforturilor de înregistrare și identificare a 
eventualelor practici discriminatorii; 

• majoritatea statelor membre care 
colectează date cu privire la 
criminalitatea cu motivație rasială au 
indicat o creștere a numărului de cazuri 
înregistrate. 

 

Rasismul și discriminarea etnică 
 

În obiectiv: discriminarea etnică 
și necesitatea colectării de date 

În diverse state membre se remarcă o 
conștientizare sporită a necesității de 
colectare a datelor. În Franța, de exemplu, 
recensământul nu include niciun fel de date 
privind etnia, în ciuda recomandării CEDR, 
reiterate în august 2010. Cu toate acestea, 
comisarul francez însărcinat cu diversitatea 
și egalitatea de șanse (Commissaire à la 
diversité et à l’égalité des chances) a 
înființat un comitet de măsurare și evaluare 
a diversității și discriminărilor (Comedd). 
Comitetul și-a publicat constatările în 
februarie 2010, formulând o serie de 
recomandări printre care aceea de a 
încuraja cercetarea și anchetele 
experimentale prin utilizarea unor mijloace 
alternative de măsurare a discriminării, 
precum analiza numelor de familie, 
efectuarea de observații la fața locului și 
eventual întrebări privind autoidentificarea 
etnică. Se pot colecta date importante și 
prin testarea discriminării. În februarie 2010 
au fost publicate rezultatele primului studiu 
sistematic de testare a discriminării, 
efectuat în Germania începând cu a doua 
jumătate a anilor 1990, care au arătat cum 
candidații ale căror nume au rezonanță 
turcească se confruntă cu obstacole 
discriminatorii în calea accesului la piața 
muncii. Cercetătorii au testat 528 de 
anunțuri publicate în vederea angajării unor 

PUBLICAȚII ALE FRA 
Racism, ethnic discrimination and exclusion of ethnic 
minorities in sport: a comparative view of the situation in 
the European Union (Rasismul, discriminarea etnică și 
excluziunea minorităților entice în sport: o prezentare 
comparativă a situației în Uniunea Europeană), octombrie 
2010. 
 
A se vedea: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm 
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studenți în stagii de practică și au descoperit că șansele ca solicitanții cu 
nume turcesc să fie contactați de angajator erau cu 14% mai reduse decât 
șansele experimentatorilor „germani”, rata discriminării fiind semnificativ mai 
ridicată în cazul întreprinderilor mici. 
 

În obiectiv: Decizia-cadru a Consiliului privind rasismul și 
xenofobia 

Statele membre au avut obligația ca 
până la 28 noiembrie 2010 să 
transpună această măsură a Uniunii 
Europene, care prevede apropierea 
legislaţiilor statelor membre referitoare 
la infracțiunile care implică rasism și 
xenofobie (2008/913/JAI). 
Comportamentul rasist și xenofob 
trebuie să fie considerat infracțiune în 
toate statele membre și să poată fi 
pedepsit prin sancțiuni eficiente, 
proporționale și disuasive, cu o 
perioadă maximă de la 1 la3 ani de 
închisoare. La finele anului 2010, 
statele membre erau în curs de 
notificare a măsurilor de punere în 
aplicare. De îndată ce acest proces se 
va finaliza și vor fi disponibile traduceri, 
Comisia Europeană va începe să 
analizeze transpunerea deciziei-cadru. 
  

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
The impact of the Racial Equality Directive – Views 
of trade unions and employers in the European 
Union (Impactul Directivei privind egalitatea rasială – 
opinii ale sindicatelor și angajatorilor din Uniunea 
Europeană), noiembrie 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_racial_equal_directive_en.htm 
 

 

PUBLICAȚII ALE FRA 
 
Experience of discrimination, social 
marginalisation and violence: A comparative 
study of Muslim and non-Muslim youth in three 
EU Member States (Experiențe legate de 
discriminare, marginalizare socială și violență: 
studiu comparativ al tinerilor musulmani și de 
alte religii din trei state membre ale UE), 
octombrie 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-racism-marginalisation_en.htm 
 

PUBLICAȚII ALE FRA 
 
Ghid pentru înțelegerea și prevenirea creării 
profilurilor etnice discriminatorii, octombrie 
2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm 
 
Raportul EU-MIDIS „Date în obiectiv” 4: opririle 
efectuate de poliție și minoritățile, octombrie 
2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_dif4_en.htm 
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Evoluții esențiale în domeniul 
participării: 

 

• ca urmare a ratei scăzute de 
participare a cetățenilor UE 
neresortisanți la alegerile municipale 
și parlamentare europene, au fost 
inițiate dezbateri privind o reformă 
electorală în acest domeniu; 

• CEDO și-a extins jurisprudența 
asupra dreptului la alegeri libere 
(articolul 3 din Protocolul nr. 1 la 
Convenţia europeană a drepturilor 
omului); 

• ca urmare a consensului politic 
referitor la Regulamentul privind 
inițiativa cetățenilor de la sfârșitul 
anului 2010, regulamentul a fost 
adoptat oficial în februarie 2011 și 
poate fi aplicat de la 1 aprilie 2012. 

 

Participarea cetățenilor UE la 
funcționarea democratică a 
Uniunii 
 

În obiectiv: limitarea drepturilor de 
vot ale persoanelor cu handicap 

Cercetările efectuate de FRA au arătat că, în 
majoritatea statelor membre, persoanele cu 
handicap care și-au pierdut capacitatea 
juridică sunt private de dreptul de a vota. 
Aceste constatări ridică problema 
incompatibilității cu standardele ONU, astfel 
cum sunt garantate la articolul 29 din 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor 
cu handicap. În fața CEDO au fost exprimate 
îngrijorări similare. În cauza Alajos Kiss 
împotriva Ungariei (nr. 38832/06), Curtea a 
hotărât că privarea automată de drepturi a 
unei persoane aflate sub tutelă din cauza unei 
probleme de sănătate mentală reprezintă o 
încălcare a articolului 3 din Protocolul nr. 1 la 
Convenţia europeană a drepturilor omului. 
Conform Constituției Ungariei, persoanele 
aflate sub tutelă nu au drept de vot. CEDO a 
respins valabilitatea impunerii unei interdicții 
absolute asupra exprimării votului de către 
orice persoană aflată sub tutelă parțială, fără 
a se lua în considerare facultățile sale 
efective. Judecătorii CEDO au considerat că 
doar o evaluare judiciară individualizată 
putea conferi legitimitate restricției asupra 
drepturilor de vot ale solicitantului. 

 

În obiectiv: inițiativa cetățenilor 
europeni 

Prin inițiativa cetățenilor europeni, Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă 
formă de participare publică în Uniunea Europeană. Articolul 11 alineatul (4) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că, „[l]a inițiativa a cel 
puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ 
de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele 
atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni 
consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării 

PUBLICAȚII ALE FRA 
 
Dreptul la participare politică al persoanelor cu 
probleme de sănătate mentală și al 
persoanelor cu retardare mentală, noiembrie 
2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub-vote-disability_en.htm 
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Evoluții esențiale în domeniul accesului 
la justiție: 

• a fost adoptată o directivă a UE privind 
dreptul la traducere și interpretare 
(2010/64/UE), ca prim pas în aplicarea 
Foii de parcurs a UE pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
persoanelor suspectate sau acuzate în 
cadrul procedurilor penale („foaia de 
parcurs”); 

• mai multe state membre ale UE au 
inițiat reforme ale instanțelor, inclusiv 
prin măsuri de reducere a duratei 
procedurilor judiciare și de creștere a 
independenței instanţelor; 

• mai multe state membre au luat măsuri 
în vederea consolidării sau a creării de 
instituții naționale în domeniul 
drepturilor omului (NHRI). 

 

tratatelor”. Detaliile privind funcționarea acestui nou instrument al democrației 
directe sunt prezentate într-un regulament al Parlamentului European, față de 
care Consiliul Uniunii Europene și-a exprimat acordul la sfârșitul anului 2010. 
Regulamentul, adoptat oficial la 14 februarie 2011, stipulează că cele un 
milion de semnături necesare trebuie să provină din cel puțin un sfert din 
numărul statelor membre. 

Accesul la o justiție eficientă și 
independentă 
 
În obiectiv: noile inițiative ale 
UE în domeniul procedurilor 
penale 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, cel de-al treilea fost 
pilon (cooperare polițienească și 
judiciară în materie penală) a intrat sub 
incidența procedurii legislative ordinare 
și, chiar mai important, a jurisdicției 
CJUE. În 2010 au fost prezentate mai 
multe inițiative legislative cu o anumită 
relevanță în ceea ce privește accesul la 
justiție la nivel național. În octombrie 
2010 a fost adoptată Directiva privind 
dreptul la interpretare și traducere 
(2010/64/UE). Aceasta garantează 
persoanelor suspectate și acuzate 
dreptul la traduceri scrise ale părților 
relevante din toate documentele 
esențiale și la interpretarea tuturor 
audierilor și interogatoriilor, precum și la 
interpretare în timpul întâlnirilor cu 
avocații. Nu se poate renunța la aceste 
drepturi fără a primi în prealabil 
consultanță juridică sau informații 
complete privind consecințele unei 
astfel de acțiuni. Este sarcina 
judecătorului să stabilească în fiecare 
caz în parte dacă interpretarea este 
suficientă și calitatea acesteia 
acceptabilă. În iulie 2010, Comisia 
Europeană a adoptat o propunere de 
„notă privind drepturile” pentru 
presupușii infractori, prin care să se 
introducă standarde minime comune 

 
PUBLICAȚII ALE FRA 
 
FRA Opinion on the draft Directive regarding 
the European Investigation Order (Avizul FRA 
cu privire la proiectul de directivă privind 
ordinul european de anchetă), februarie 2011. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/ 
op-eio_en.htm 
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referitoare la dreptul la informare în cadrul procedurilor penale 
[COM(2010) 392 final]. Printre alte propuneri se numără inițiativa a șapte 
state membre privind ordinul european de anchetă [JAI(2010) 3]. 

În obiectiv: accesul la justiție ca preocupare majoră în 
domeniul drepturilor fundamentale 

Accesul la justiție reprezintă un drept în sine și este un mijloc important de 
asigurare a altor drepturi fundamentale importante. Cu toate acestea, accesul 
la o justiție independentă și eficientă nu este întotdeauna garantat. În 2010, 
CEDO a constatat încălcări în 636 de acțiuni 
intentate împotriva a 26 de state membre 
ale UE, 115 dintre acestea având ca obiect 
încălcarea dreptului la un proces echitabil. 
Recunoscând dimensiunea acestei 
provocări, Comitetul de Miniștri al Consiliului 
Europei a adoptat o recomandare către 
statele membre privind căile de atac eficace 
împotriva duratei excesive a procedurilor 
[CM/Rec(2010) 3]; recomandarea este 
însoțită de un Ghid al bunelor practici. 
Raportul anual al FRA identifică măsurile 
luate pentru soluționarea acestei probleme 
în diverse state membre, printre care Bulgaria (instituirea unor „avocați de 
rezervă”), Cipru (posibilitatea depunerii de plângeri privind durata procedurilor 
la toate nivelurile judiciare), Germania (un proiect de lege privind oferirea de 
despăgubiri pentru daunele materiale și morale cauzate de întârzieri) și 
Letonia (instanțele au primit permisiunea să pronunțe sentințe mai ușoare în 
caz de nefinalizare a procedurilor într-o perioadă de timp rezonabilă). În plus, 
raportul evidențiază diverse exemple de măsuri adoptate de statele membre 
pentru consolidarea independenței judiciare. 

 

În obiectiv: instituțiile naționale în domeniul drepturilor 
omului și organismele de promovare a egalității 

Instituțiile naționale în domeniul drepturilor 
omului (NHRI), împreună cu organismele 
naționale de promovare a egalității, au un 
potențial semnificativ în ceea ce privește 
facilitarea sau asigurarea accesului direct la 
justiție. NHRI care respectă în totalitate 
Principiile de la Paris – respectiv cele cu 
statut „A” – se află într-o poziție mai 
favorabilă pentru îndeplinirea acestui rol. 
Principiile de la Paris, adoptate de 
Adunarea Generală a ONU în 1993, oferă 
orientări pertinente cu privire la competențele pe care trebuie să le aibă 
instituțiile independente și eficiente cu rol de protecție și promovare a 
drepturilor omului la nivel național. 

 
PUBLICAȚII ALE FRA 
 
Access to effective remedies: The 
asylum-seeker perspective (Accesul la căi de 
atac eficace: perspectiva solicitantului de 
azil), septembrie 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm 
 

PUBLICAȚII ALE FRA 
 
National Human Rights Institutions in the EU 
Member States (Instituții naționale în 
domeniul drepturilor omului în statele membre 
ale UE), mai 2010. 
 
A se vedea: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ 
publications_per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.htm 
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Tabelul 2: NHRI în statele membre ale UE și în 
Croația, după statutul de acreditare 

 
Statut Țara 

A Danemarca, Franța, 
Germania, Grecia, 
Irlanda, Luxemburg, 
Polonia, Portugalia, 
Spania, Regatul 
Unit*, Croația 

B Austria, Belgia, 
Țările de Jos, 
Slovacia, Slovenia 
 

C România 

Neacreditate Bulgaria, Cipru, 
Republica Cehia, 
Estonia, Finlanda, 
Ungaria, Italia, 
Letonia, Lituania, 
Malta și Suedia 

Observații: * Equality and Human Rights Commission 
(Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului) 
ocupă locul rezervat Regatului Unit la 
International Coordinating Committee of 
NHRIs (Comitetul Internațional de Coordonare 
a NHRI) împreună cu Comisia pentru 
Drepturile Omului a Irlandei de Nord și cu 
Comisia pentru Drepturile Omului din Scoția. 
Țările indicate cu litere aldine prevăd 
modificarea statutului de acreditare a NHRI în 
viitorul apropiat. 

Sursa: International Coordinating Committee of 
NHRIs, Chart of the Status of National 
Institutions (Comitetul Internațional de 
Coordonare a NHRI, Carta statutului 
instituțiilor naționale), 1 ianuarie 2010. 

 

În 2010, odată cu acordarea statutul „A” pentru NHRI din Scoția, numărul total 
al NHRI cu statut „A” din Uniunea Europeană a ajuns la 12 instituții din 
10 state membre, în Regatul Unit funcționând trei NHRI. În patru dintre statele 
membre fără instituții acreditate (Cipru, Finlanda, Italia și Suedia) s-au făcut 
pași decisivi în 2010 pentru înființarea unor NHRI cu potențialul de a accede 
la statutul „A”. 
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Evoluții esențiale în domeniul protecției 
victimelor: 

• la nivelul UE au avut loc inițiative de 
îmbunătățire a protecției legislative 
acordate victimelor, precum Directiva 
privind traficul de persoane 
[COM(2010) 95 final] și propunerea 
privind un ordin european de protecție 
[JAI(2010) 2], ca și dezbateri pe tema 
unei noi directive privind victimele; 

• au fost introduse standarde mai 
puternice pentru protecția victimelor, 
de exemplu adoptarea Orientărilor 
Consiliului Europei privind justiția în 
interesul copilului și ratificarea de către 
mai multe state membre a Convenției 
privind lupta împotriva traficului de 
ființe umane; 

• la nivel național s-au înregistrat evoluții 
destinate îmbunătățirii situației 
victimelor, inclusiv în sensul accesului 
la despăgubiri și la informații privind 
drepturile acestora în contextul 
procedurilor judiciare; 

• atât Consiliul Uniunii Europene, cât și 
Comisia Europeană au depus eforturi 
pentru combaterea violenței împotriva 
femeilor; 

• s-au luat măsuri de îmbunătățire a 
colectării datelor privind victimele, atât 
la nivelul UE, cât și la nivel național. 

 

Protecția victimelor 
 

În obiectiv: evoluția standardelor 
privind drepturile victimelor la 
nivel european 

La sfârșitul anului 2010, Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene au 
dezbătut Directiva privind traficul de ființe 
umane propusă de Comisia Europeană. 
Directiva propune ca reacție la acest trafic 
„cei trei P” - prevenirea, protecția și punerea 
sub acuzare -, căutând în același timp să 
intensifice elementele de asistență și sprijin 
pentru victime, acestea regăsindu-se în cele 
trei articole specifice referitoare la victimele 
copii. În plus, este în curs de negociere 
proiectul ordinului european de protecție, 
inițiat de 12 state membre [JAI(2010) 2]. 
Acesta este axat pe violența interpersonală 
și vizează acordarea de protecție victimelor 
în cazurile transfrontaliere din interiorul UE. 
Proiectul a trecut de etapa primei lecturi a 
Parlamentului European în decembrie 2010. 
În sfârșit, în 2010 au avut loc discuții privind 
identificarea modului în care s-ar putea 
modifica sau înlocui legislația existentă a UE 
pentru a răspunde mai bine nevoilor 
victimelor. În prezent, nevoile victimelor fac 
obiectul Deciziei-cadru privind statutul 
victimelor în cadrul procedurilor penale 
(2001/220/JAI) și al Directivei privind 
despăgubirea victimelor infracționalității 
(2004/80/CE). Cu privire la standardele 
Consiliului Europei, o serie de state membre 
ale UE au ratificat Convenția Consiliului 
Europei privind lupta împotriva traficului de 
ființe umane (CATHB) din 2005, printre 
acestea numărându-se Irlanda, Italia, Țările 
de Jos și Suedia. De asemenea, Comitetul 
de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Orientările privind justiția în 
interesul copilului, cu scopul de a proteja drepturile copilului în contextul 
procedurilor judiciare. 

 

Trad
uc

ere
 ne

ve
rifi

ca
tă



Drepturile fundamentale 

24 

În obiectiv: informarea și despăgubirea victimelor la nivel 
național 

Raportul anual al FRA din acest an identifică o serie de evoluții la nivel 
național, printre care înființarea unei rețele naționale de asistență pentru 
victime (Polonia), instituirea unor proceduri mai simple și mai transparente în 
contextul despăgubirii victimelor (Germania), introducerea obligației ca autorul 
infracțiunii să contribuie la un fond destinat victimelor infracțiunilor (Finlanda) 
și crearea posibilității de a solicita despăgubiri online (Suedia). În Irlanda au 
fost puse la dispoziția publicului o cartă a victimelor și un ghid privind sistemul 
justiției penale. Și internetul joacă un rol în acest context: Suedia a publicat 
versiunea în limba engleză a prezentării sale didactice online a instanțelor, 
destinată victimelor infracțiunilor. 
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Perspective 
Raportul anual al agenției, intitulat Fundamental rights: challenges and 
achievements in 2010 (Drepturile fundamentale: provocări și realizări în 
2010), identifică pentru viitorul apropiat mai multe provocări în diverse 
domenii. 

În domeniul azilului, până în 2012 se va finaliza sistemul european comun 
de azil. Prin urmare, este necesar ca în decursul anului următor să se 
realizeze progrese semnificative. Ca urmare a hotărârii CEDO în cauza 
M.S.S., statele membre care încă nu au suspendat transferarea solicitanților 
de azil în Grecia în conformitate cu Regulamentul Dublin II urmează, probabil, 
să facă acest lucru în 2011. Rămâne neclar dacă se vor manifesta și alte 
inițiative în domeniu, bazate pe solidaritate și responsabilitate colectivă. Pe 
măsură ce statele membre vor continua să transpună în legislația națională și 
să aplice Directiva privind returnarea, se vor cristaliza și provocările legate de 
respectarea drepturilor fundamentale în contextul returnărilor. 

Cu privire la controlul la frontieră, evaluarea primei desfășurări a echipelor 
de intervenție rapidă la frontieră (RABIT) în Grecia va oferi lecții utile pentru 
operațiunile viitoare de aceeași natură. Strânsa cooperare dintre Frontex, 
FRA și Biroul European de Sprijin pentru Azil, precum și punerea unui accent 
sporit asupra drepturilor fundamentale în cadrul mandatului Frontex deschid 
calea transformării drepturilor fundamentale într-un element integrant al 
gestionării frontierelor. 

În domeniul protecției datelor, probabil că implicațiile noilor inovații tehnice 
vor rămâne pe ordinea de zi în viitorul apropiat și vor avea un rol în 
dezbaterea generală actuală pe marginea modernizării cadrului UE de 
protecție a datelor, fie că este vorba de scannerele corporale, de registrele cu 
numele pasagerilor, de bazele de date sau de alte contexte. Pe fondul 
Tratatului de la Lisabona, în viitorul apropiat se vor afla în centrul atenției 
două aspecte: respectarea standardelor referitoare la drepturile fundamentale 
(de exemplu, în contextul păstrării datelor) și extinderea sferei de aplicare a 
cadrului general de protecție a datelor pentru a include domeniul cooperării 
polițienești și judiciare în materie penală. 

În ceea ce privește drepturile copiilor, o provocare esențială este 
reprezentată de situația copiilor aflați în situații vulnerabile. Printre aceștia se 
numără copiii dispăruți de acasă, copiii cu handicap, copiii romi, copiii separați 
în contextul migrației sau al azilului și copiii victime ale traficului în scopul 
exploatării sexuale sau al exploatării prin muncă. Măsurile luate de UE în 
vederea creșterii protecției acestor copii trebuie să țină cont în primul rând de 
interesul superior al copilului. Punctele de vedere și opiniile copiilor trebuie să 
fie ascultate și evaluate, luându-se în considerare bunăstarea lor fizică și 
psihologică, dar și interesele lor juridice, sociale și economice. Agenda 
Comisiei pentru drepturile copilului prevede un plan de lucru ambițios în acest 
sens. 
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În domeniul egalității, următorii ani vor oferi statelor membre o nouă ocazie 
de a consolida protecția împotriva discriminării pe motive de religie sau 
credință, orientare sexuală, handicap și vârstă dincolo de sfera ocupării forței 
de muncă. Evoluțiile precum ratificarea CDPH, Recomandarea Consiliului 
Europei privind măsurile de combatere a discriminării pe motive de orientare 
sexuală sau identitate de gen, ca și strategia UE pe cinci ani care 
promovează egalitatea între femei și bărbați oferă îndrumări în acest sens. Pe 
de altă parte, discriminarea multiplă rămâne o realitate care nu se reflectă nici 
în cadrul juridic al UE și al statelor sale membre, nici în abordările instanțelor 
și ale organismelor de promovare a egalității. Creșterea gradului de înțelegere 
și conștientizare a discriminării multiple, precum și integrarea acestor 
perspective în procesul juridic reprezintă o provocare pentru anii următori. 

Referitor la rasism și discriminarea etnică, unele state membre au folosit cu 
succes testele de discriminare ca mijloc de monitorizare a gradului de 
propagare a acesteia și pentru a arăta practicile discriminatorii din domeniul 
ocupării forței de muncă și cel al locuințelor. În urma succeselor înregistrate în 
trecut, se preconizează că testele de acest tip vor deveni tot mai frecvente în 
Uniunea Europeană. În plus, colectarea de date defalcate în funcție de 
originea rasială sau etnică, în conformitate cu recomandările Comisiei 
Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei, 
precum și cu cele ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale 
(CEDR), rămâne o provocare deschisă pentru multe dintre statele membre. 
De asemenea, în domeniul dreptului penal, întrucât infracționalitatea rasistă 
rămâne o problemă în multe părți ale UE, mai sunt încă multe state membre 
care trebuie să își asume angajamente față de combaterea acesteia, în 
conformitate cu Decizia-cadru a Uniunii Europene și cu Convenția Consiliului 
Europei privind criminalitatea informatică. 

Din perspectiva participării cetățenilor UE la funcționarea democratică a 
Uniunii, adoptarea regulamentului privind inițiativa cetățenilor europeni a 
reprezentat o realizare majoră. Odată regulamentul instituit, statele membre 
ale UE trebuie să organizeze la nivel național structuri și proceduri care să 
faciliteze strângerea celor un milion de semnături necesare pentru lansarea 
inițiativei cetățenilor. Pe de altă parte, inițiativa cetățenilor ar trebui să 
contribuie la sensibilizarea cetățenilor UE cu privire la problemele importante 
ridicate de integrarea europeană. 

În domeniul accesului la justiție, continuarea reformării sistemelor judiciare 
rămâne o necesitate în statele membre, mai ales în ceea ce privește durata 
excesivă a procedurilor. Acest lucru trebuie privit în contextul reformelor 
adoptate de CEDO pentru gestionarea numărului excesiv de cauze restante. 
Diminuarea volumului de lucru al CEDO nu va fi posibilă decât prin asigurarea 
unor sisteme judiciare naționale adecvate. În același timp, consolidarea altor 
mecanisme naționale, în special a organismelor de promovare a egalității și a 
instituțiilor naționale în domeniul drepturilor omului, poate ajuta la soluționarea 
problemelor sistemice la nivel național. Rămâne de văzut dacă statele 
membre ale UE vor urmări în continuare consolidarea NHRI prin prisma 
măsurilor de austeritate care predomină în prezent. 

În sfârșit, în domeniul protecției victimelor se înregistrează evoluții 
promițătoare la nivel național și al Uniunii Europene. Inițiativele privind 
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drepturile persoanelor suspectate și acuzate (în special „foaia de parcurs”) ar 
beneficia de pe urma evoluției paralele în domeniul drepturilor victimelor, 
realizându-se astfel o legislație mai clară și mai cuprinzătoare în domeniul 
drepturilor persoanelor suspectate și acuzate, precum și ale victimelor și 
martorilor. Iminenta „anchetă europeană privind siguranța”, împreună cu 
ancheta FRA privind violența împotriva femeilor, care se referă și la violențele 
îndurate în copilărie, precum și tiparele de raportare în rândul victimelor, vor 
arăta în ce măsură acestea beneficiază în practică de drepturile cuvenite. 
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Tabelul 3:  Privire de ansamblu asupra rapoartelor de monitorizare a statelor membre ale UE și a 
Croației, realizate în 2010 în cadrul procedurilor de monitorizare ale ONU și ale 
Consiliului Europei, pe țări 
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Austria             3 
Belgia             4 

Bulgaria             3 
Cipru             1 

Republica Cehă             2 
Danemarca             2 

Estonia             3 
Finlanda             1 

Franța             3 
Germania             1 

Grecia             0 
Ungaria             3 
Irlanda             0 

Italia             3 
Letonia             0 
Lituania             0 

Luxemburg             2 
Malta             1 

Țările de Jos             3 
Polonia             2 

Portugalia             0 
România             2 
Slovacia             3 
Slovenia             2 

Spania             2 
Suedia             1 

Regatul Unit             1 
Croația*             3 

Total 7 4 1 3 2 2 2 6 9 3 8 4 51 
Observație:  * În conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 privind înființarea FRA, Croația (în 

calitate de țară candidată la UE) are dreptul să participe la activitățile agenției. 
  = Raport de monitorizare adoptat în 2010 

CEDR Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale 
HRC Comitetul pentru Drepturile Omului (organism de monitorizare în temeiul Pactului internațional 

cu privire la drepturile civile și politice, PIDCP) 
CESCR Comitetul privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale 
CEDAW Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
CAT Comitetul contra torturii 
CRC Comitetul pentru Drepturile Copilului 
CRC-OP-SC Comitetul pentru Drepturile Copilului (care monitorizează Protocolul facultativ 

referitor la vânzarea copiilor) 
UPR Evaluare periodică universală 
ECPT Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii 
ECRML Comitetul de experți pentru limbile regionale și minoritare 
FCNM Comitetul consultativ pentru minorități naționale 
ECRI Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței 
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2010 a fost primul an în care Uniunea Europeană (UE) și-a desfășurat activitatea pe baza unei declarații a 
drepturilor omului cu caracter juridic obligatoriu: Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Sinteza 
raportului din acest an al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene are în obiectiv anumite 
evoluții politice și juridice esențiale înregistrate în UE și statele sale membre, care depun eforturi pentru a 
insufla forță vitală angajamentelor asumate cu privire la drepturile fundamentale. În 2010 s-au înregistrat 
numeroase progrese, printre care consolidarea unui sistem de verificare a propunerilor legislative ale UE din 
perspectiva drepturilor fundamentale și adoptarea regulamentului privind inițiativa cetățenilor, un instrument 
nou și important al democrației participative în cadrul Uniunii. Pentru a completa această imagine, trebuie 
menționate și acțiunile întreprinse de mai multe state membre pentru consolidarea sau crearea instituțiilor 
naționale în domeniul drepturilor omului, precum și ratificarea de către UE a Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap (CDPH). 

Cu toate acestea, nu ne permitem să ne oprim aici. Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu 
diverse motive de îngrijorare în ceea ce privește asigurarea drepturilor fundamentale, un exemplu fiind 
sărăcia extremă și persistentă, precum și excluziunea socială în rândul comunităților rome, dar și condițiile 
tot mai precare oferite solicitanților de azil în anumite state membre. În 2010, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a pronunțat peste 600 de hotărâri în cazuri de încălcare a drepturilor omului, îndreptate împotriva 
marii majorități a celor 27 de state membre ale UE. 

Sinteza de față aduce în prim-plan anumite aspecte esențiale din domeniul drepturilor fundamentale, vizând 
următoarele teme: azilul, imigrația și integrarea, controlul la frontieră și politica în domeniul vizelor, 
societatea informațională și protecția datelor, drepturile și protecția copilului, egalitatea și nediscriminarea, 
rasismul și discriminarea etnică, participarea cetățenilor UE la funcționarea democratică a Uniunii, accesul la 
o justiție eficientă și independentă, protecția victimelor. 
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