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Abrevieri
ADR – Alternative Dispute Resolution
AELS – Asociaţia Europeană a Liberului Schimb
AEM – Agenţia Europeană de Mediu
CECO – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
CEDO – Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
CEE – Comunitatea Economică Europeană
CEEA - Comunităţii Europene a Energiei Atomice
CEEP - Centrul European al Întreprinderilor Publice
CEMRX - Centrul European de Monitorizare a Rasismului
şi Xenofobiei
CEPD - Controlorul european al protecţiei datelor
CES - Confederaţia Europeană a Sindicatelor
CJCE – Curtea de justiţie a Comunităţilor Europene
COPA - Comitetul organizaţiilor profesionale agricole
ECC-Net - Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor
EURES - European Employment Service
JAI – Justiţie şi afacei interne
OCDE – Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare
economică
OIR - Organizaţia Internaţională pentru Refugiaţi
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCE – Organizaţia pentru securitate şi cooperare în
Europa
OSHA - Occupational Safety and Health Agency (Agenţia
Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă)
MOA – Misiuni de observare a alegerilor
PESA - Politica Europeană de Securitate şi Apărare
PESC – Politica externă şi de securitate comună
RAPEX - Community Rapid Information System
RASFF - The Rapid Alert System for Food and Feed
11
Extras din volumul: Apetrei, A. M. (2010).
Drepturile omului în Uniunea Europeană. Iaşi, România: Lumen.

Alice Mariana APETREI
SEE - Spaţiul Economic European
SEIS - Sistem comun de informaţii despre mediu
TCE – Tratatul privind Comunitatea Europeană
TUE – Tratatul Uniunii Europene
UE – Uniunea Europeană
UNICE - Uniunea industriilor din Comunitatea Europeană
UEAPME - Uniunea întreprinderilor de artizanat şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii
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Preambul
La 1 decembrie 2009 am fost martorii unui
eveniment important pentru evoluţia Uniunii Europene,
respectiv intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Supranumit şi „Tratatul de reformă”, Tratatul de la Lisabona
pregăteşte Uniunea Europeană pentru noile provocări ale
secolului XXI şi pentru cooperarea în formula de 27 de
membri. În acest sens, Tratatul modifică modalitatea de
organizare a activităţilor instituţiilor europene şi procedura
de luare a deciziilor, propune numirea unui Înalt
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
securitate şi conferă noi drepturi cetăţenilor europeni.
Totodată, Uniunea dobândeşte o personalitate juridică
unică, ceea ce îi întăreşte puterea de negociere, determinândo să fie mai eficientă pe plan mondial şi un partener mai
vizibil pentru ţările terţe şi organizaţiile internaţionale.
Dezideratele Uniunii Europene expuse în Tratat
sunt susţinute şi de Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, un document care codifică preocupările
jurisprudenţiale şi doctrinare referitoare la modul în care
Uniunea respectă şi protejează drepturile omului. După
aproximativ nouă ani de la proclamarea sa în cadrul
Consiliului European de la Nisa, Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene dobândeşte forţă juridică
odată cu ratificarea Tratatului de la Lisabona. Prin urmare,
drepturile înscrise în acest document de referinţă pentru
Uniune se vor bucura de o protecţie sporită, într-o Europă
care promovează tot mai activ drepturile omului, libertătea,
solidaritatea şi siguranţa.
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Lucrarea de faţă oferă o analiză notabilă a Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, urmărind
istoria acesteia şi prezentând drepturile fundamentale
conţinute de acest document emblematic pentru Uniunea
Europeană. Lucrarea debutează cu o trecere în revistă a
emergenţei drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii
Europene, începând cu prezentarea deciziilor revoluţionare
pronunţate de Curtea de Justiţie în cauze precum
Internationale Handelsgesellschaft, Nold, Rutili, Hoechst
etc, şi ajungând până la o analiză detaliată a Cartei
drepturilor fundamentale. Astfel, drepturile fundamentale
inserate în Cartă sunt analizate evolutiv şi comparativ cu
prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Corelaţia cu acest instrument cu tradiţie în privinţa protejării
drepturilor omului în Europa se dovedeşte interesantă
pentru a încerca o preconizare a relaţiilor viitoare dintre
Uniunea Europeană şi Consiliul Europei în materia
drepturilor fundamentale. În final, lucrarea abordează
mecanismele de protecţie a drepturilor omului dezvoltate la
nivel comunitar, precum şi rolul instituţiile comunitare şi al
altor organisme comunitare care au fost constituite pentru a
promova şi a garanta protecţia drepturilor fundamentale.
Riguros documentată, lucrarea se adresează
deopotrivă studenţilor şi cercetătorilor preocupaţi de
construcţia europeană, constituind o încercare reuşită de
abordare a Uniunii Europene dintr-o altă pespectivă,
respectiv cea a unei comunităţi de valori, din ce în ce mai
preocupată de asigurarea şi promovarea solidarităţii,
libertăţii şi drepturilor fundamentale.
Lect. dr. Mogârzan Emanuel Corneliu
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Drept
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Cap.1 Afirmarea drepturilor fundamentale la
nivelul Uniunii Europene
„În Uniunea Europeană nu totul gravitează în jurul
calculelor economice, a costurilor şi beneficiilor; întâi
suntem o comunitate de valori şi zilnic trebuie să asigurăm
solidaritatea, libertatea şi drepturile egale 1 .”
(Hans-Gert Pottering)

1.Constituirea Uniunii Europene
De-a lungul istoriei continentului european au fost
numeroase încercări de unificare a statelor din Europa,
începând imediat cu prăbuşirea Imperiului Roman.
Varietatea deosebită a limbilor şi culturilor europene, la care
s-a adăugat interesul local al unor lideri, principi şi monarhi
a făcut ca, indiferent cum aceste uniri s-ar fi făcut, evident
cel mai adesea prin cuceriri militare, acestea să fie sortite
eşecului, mai devreme, sau mai târziu 2 . Cel de-al doilea
Război mondial a demonstrat însă, într-o mai mare măsură
decât evenimentele ce l-au precedat de-a lungul istoriei, că
naţionalismul excesiv, reprezintă o ameninţare la adresa
Citat din discursul Preşedintelui Parlamentului European, Hans-Gert
Pottering, rostit cu ocazia semnării Cartei drepturilor fundamentale la 12
decembrie 2007.
2 Mazilu Dumitru, Drepturile Omului-concept, exigenţe şi realităţi contemporane,
ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006, ediţia a treia, p.146.
1
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unor relaţii paşnice de cooperare între state, putând avea
repercursiuni teribile în această epocă a armelor de
distrugere în masă. Astfel, în cea de-a doua jumătate a
deceniului patru şi prima parte a anilor 50, statele au
constituit organizaţii internaţionale cu rol de platforme de
cooperare atât la nivel politic, cât şi la nivel economic
(Naţiunile Unite, Fondul Monetar Internaţional, Consiliul
Europei, etc).
Uniunea Europeana, organizaţie clădită tot din
ruinele celui de-al doilea Război mondial 3 din dorinţa de a
stăvili odată pentru totdeauna războiul pe continent, a fost
sortită încă de la început, să capete într-o bună zi contururi
politice, astfel încât Europa politică unită să devină miza
esenţială a viitorului Europei. Prin urmare, Uniunea
Europeana este rezultatul unui proces de cooperare şi
integrare care a început în anul 1951, între şase ţări
europene, respectiv Belgia, Germania, Franta, Italia,
Luxemburg şi Olanda. După mai bine de cincizeci de ani şi
şase valuri de aderare 4 , Uniunea Europeană numără astăzi
27 de state membre 5 şi o populaţie de 499,8 milioane de
locuitori (la 1 ianuarie 2009).

3
Vintilescu Cristina, Cetăţenia europeană între trecut şi viitor,
www.sferapolitica.ro
4 Uniunea Europeană a fost confruntată cu următoarele valuri de
aderare: 1973: Danemarca, Irlanda si Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986:
Spania si Portugalia; 1995: Austria, Finlanda si Suedia; 2004: Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia si
Ungaria; 2007: Bulgaria si Romania.
5 În 2009, statele care au statutul de stat candidat sunt Islanda, Croaţia,
Serbia, Macedonia şi Turcia.

16
Extras din volumul: Apetrei, A. M. (2010).
Drepturile omului în Uniunea Europeană. Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

Extras din volumul: Apetrei, A. M. (2010).
Drepturile omului în Uniunea Europeană. Iaşi, România: Lumen.

