beneficia de un tratament impar]ial, echitabil [i `ntr-un
termen rezonabil din partea institu]iilor Uniunii `n ceea ce
prive[te problemele sale, dreptul de a fi ascultat `nainte de a
fi luat\ o m\sur\ care s\-l afecteze defavorabil, dreptul de
acces la propriul dosar, obliga]ia autorit\]ii de a-[i motiva
deciziile, dreptul la desp\gubire pentru daunele provocate
de institu]ii, dreptul a se adresa institu]iilor `ntr-una din
limbile Constitu]iei [i de a primi r\spuns `n aceea[i limb\)
l Dreptul de acces la documentele institu]iilor UE
l Dreptul de a sesiza Avocatul European `n cazul `n care institu]iile
comunitare nu `i respect\ drepturile
l Dreptul de a adresa peti]ii Parlamentului European
l Libertatea de circula]ie [i de sejur
l Protec]ia diplomatic\ [i consular\ (dreptul cet\]eanului de a

fi protejat de autorit\]ile diplomatice ale oric\ruia dintre statele
membre, pe teritoriul unei ]\ri ter]e, `n care statul membru al
c\rui cet\]ean este nu are reprezentan]\ diplomatic\)
Capitolul Justi]ie
l Dreptul la o cale de atac efectiv\ [i la un proces echitabil
(asisten]\ juridic\ gratuit\ pentru cei care nu au resurse
suficiente)
l Prezum]ia de nevinov\]ie [i drepturile ap\r\rii (orice
acuzat este considerat nevinovat p@n\ `n momentul c@nd i se
stabile[te vinov\]ia; oric\rei persoane acuzate i se
garanteaz\ dreptul la ap\rare)
l Principiul legalit\]ii [i propor]ionalit\]ii infrac]iunilor [i
pedepselor (nimeni nu poate fi condamnat pentru o ac]iune
sau o omisiune care `n momentul s\v@r[irii nu constituia
infrac]iune potrivit dreptului intern sau interna]ional). De
asemenea, `n cazul unei infrac]iuni, se aplic\ pedeapsa cea mai
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Capitolul Cet\]enie
l Dreptul cet\]eanului de a vota Parlamentul European `n
statul membru `n care `[i are reziden]a, `n acelea[i condi]ii ca
[i resortisan]ii acestui stat
l Dreptul cet\]eanului de a vota [i de a candida `n alegerile
locale din statul membru `n care `[i are reziden]a, `n acelea[i
condi]ii ca [i resortisan]ii acestui stat

l Dreptul la o bun\ administrare (dreptul cet\]eanului de a

)

)

l Dreptul de acces la serviciile de plasament (dreptul la
serviciu de plasament gratuit)
l Protec]ia `n cazul concedierilor nejustificate
l Condi]ii de munc\ juste [i echitabile (dreptul la condi]ii de
munc\ prin care s\n\tatea, securitatea [i demnitatea sunt
respectate, dreptul la limitarea duratei maxime de munc\ [i
la perioade de repaus zilnice [i s\pt\m@nale, dreptul la
concediu anual pl\tit)
l Interzicerea muncii copiilor [i protec]ia tinerilor la locul de
munc\ (dreptul tinerilor la condi]ii de munc\ adaptate
v@rstei, la protec]ie `mpotriva exploat\rii economice sau a
oric\ror altor activit\]i care le pun `n pericol s\n\tatea,
securitatea, dezvoltarea sau le compromit educa]ia)
l Via]\ de familie [i via]\ profesional\ (protec]ia familiei,
dreptul la protec]ie `mpotriva concedierii din motive de
maternitate, dreptul la concediu de maternitate pl\tit [i
dreptul la concediu parental acordat dup\ na[terea sau
adop]ia unui copil)
l Securitate social\ [i ajutor social (dreptul la presta]ii de
securitate social\ [i servicii sociale `n caz de maternitate,
boal\, accident de munc\, dependen]\, b\tr@ne]e, precum
[i `n caz de pierdere a locului de munc\, dreptul la presta]ii
de securitate social\ [i la avantaje sociale pentru orice
persoan\ care are reziden]a [i se deplaseaz\ legal pe
teritoriul UE, dreptul la asisten]\ social\ [i la asisten]\ `n
ceea ce prive[te locuin]a)
l Protec]ia s\n\t\]ii (dreptul de a avea acces la asisten]a
medical\ preventiv\)
l Acces la serviciile de interes economic general
l Protec]ia mediului
l Protec]ia consumatorului

)

u[oar\
l Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de dou\ ori

pentru aceea[i infrac]iune
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Cet\]enia european\

Valorile Uniunii Europene

l Orice persoan\ care este cet\]ean al unui stat membru este [i
cet\]ean al Uniunii Europene.

Valorile UE sunt `ntemeiate pe pluralism, nediscriminare,
toleran]\, justi]ie, solidaritate [i egalitate `ntre femei [i b\rba]i.
l Demnitatea uman\
l Libertatea
l Democra]ia
l Egalitatea
l Statul de drept
l Drepturile omului, inclusiv drepturile minorit\]ilor

l Cet\]enia european\ nu `nlocuie[te cet\]enia na]ional\, ci o
completeaz\.
l Cet\]enia european\ include drepturi, obliga]ii [i participarea la
via]a politic\.
Drepturile fundamentale ale cet\]eanului european sunt:
- dreptul la libera circula]ie `n UE, dreptul de sejur, dreptul de
stabilire, dreptul la munc\ [i studiu `n statele membre;
- dreptul de a vota [i de a candida `n cadrul alegerilor pentru
Parlamentul European [i al alegerilor locale din statul de reziden]\;
- dreptul de a beneficia de protec]ie consular\ pe teritoriul unui
stat non-membru, `n cazul `n care statul al c\rui cet\]ean este nu
are reprezentan]\ diplomatic\;
- dreptul de a adresa peti]ii Parlamentului European [i dreptul de a
apela la Avocatul Poporului pentru rezolvarea cazurilor de
func]ionare defectuoas\ a institu]iilor comunitare;
- dreptul de a avea acces la documentele Parlamentului European,
ale Comisiei Europene [i ale Consiliului European;
- dreptul de a nu fi discriminat pe criteriul na]ionalit\]ii `n aplicarea
legisla]iei comunitare;
- dreptul de a se adresa institu]iilor europene `n oricare dintre
limbile statelor membre [i de a primi r\spuns `n aceea[i limb\;
- dreptul de a avea acces egal la func]ia public\ comunitar\.
Cet\]enilor europeni le sunt garantate drepturile
fundamentale formulate `n Conven]ia European\ a Drepturilor
Omului
Omului, semnat\ la Roma `n anul 1950, [i Carta Drepturilor
Fundamentale ale Uniunii Europene
Europene, proclamat\ [i semnat\ la
Nisa `n anul 2000.
Tratatul instituind o Constitu]ie pentru Europa
Europa, adoptat
pe 18 iunie 2004 [i semnat pe 29 octombrie 2004, cuprinde [i
Carta Drepturilor Fundamentale
Fundamentale. Tratatul urmeaz\ s\ fie ratificat
de c\tre statele membre, prin votul parlamentelor na]ionale sau
prin referendum.
Cet\]enii europeni vor putea valorifica drepturile
prev\zute `n Cart\ din momentul intr\rii `n vigoare a Tratatului
instituind o Constitu]ie pentru Europa.

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Capitolul Demnitate
l Respectarea [i protec]ia demnit\]ii umane (demnitatea uman\
este inviolabil\)
l Dreptul la via]\ (interzicerea pedepsei cu moartea [i a execu]iei)
l Dreptul la integritatea persoanei (`n medicin\ [i biologie, dreptul la
consim]\m@ntul liber [i `n cuno[tin]\ de cauz\ al persoanei
interesate, interzicerea eugeniei – selec]ia fiin]elor umane dup\
anumite criterii –, a utiliz\rii corpului uman [i a p\r]ilor sale ca surs\
de profit, a clon\rii `n scopul reproducerii)
l Interzicerea torturii [i a tratamentului inuman [i degradant
l Interzicerea sclaviei [i a muncii for]ate (interzicerea traficului de
fiin]e umane)
Capitolul Libert\]i
l Dreptul la libertate [i siguran]\
l Respectarea vie]ii private [i de familie (respectarea domiciliului
[i a secretului coresponden]ei)
l Protec]ia datelor cu caracter personal (dreptul de a avea acces
la datele personale colectate [i de a ob]ine rectificarea acestora)
l Dreptul la c\s\torie, dreptul de a `ntemeia o familie
l Libertatea de g@ndire, de con[tiin]\ [i religioas\ (libertatea de
schimbare a religiei sau convingerii [i de a o manifesta `n public,
dreptul la obiec]ie pe motive de con[tiin]\)
l Libertatea de exprimare [i informare (libertatea de opinie, de a
primi [i transmite informa]ii [i idei f\r\ amestecul autorit\]iilor
publice [i f\r\ a ]ine seama de frontiere)
l Libertatea `ntrunirii [i asocierii (libertatea de `ntrunire pa[nic\ [i
de asociere la toate nivelurile, dreptul de a `nfiin]a sindicate [i de a
fi membru al acestora)
l Libertatea artelor [i [tiin]elor (respectarea libert\]ii universitare)
l Libertatea de a desf\[ura o activitate comercial\

l Dreptul la educa]ie (dreptul la `nv\]\m@nt obligatoriu gratuit,
libertatea de a `nfiin]a institu]ii de `nv\]\m@nt cu respectarea
principiilor democratice, dreptul p\rin]ilor de a asigura educarea
[i instruirea copiilor conform propriilor convingeri religioase,
filosofice [i pedagogice)
l Libertatea profesional\ [i dreptul la munc\ (dreptul de a
exercita o profesie aleas\ sau acceptat\ `n mod liber, dreptul de a
munci [i de a se stabili `n orice stat membru)
l Dreptul la azil
l Protec]ia `n caz de evacuare, expulzare sau extr\dare (interzicerea
expulz\rilor colective; nimeni nu poate fi evacuat, expulzat sau
extr\dat c\tre un stat unde exist\ riscul de a fi supus pedepsei cu
moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau
degradante)
Capitolul Egalitate
l Egalitatea `n fa]a legii
l Nediscriminarea (interzicerea oric\rei discrimin\ri pe motive de
sex, ras\, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici
genetice, limb\, religie sau convingeri, opinii politice sau orice alt\
opinie, apartenen]a la o minoritate na]ional\, avere, na[tere,
dizabilit\]i, v@rst\ sau orientare sexual\, interzicerea oric\rei
discrimin\ri pe motiv de na]ionalitate)
l Diversitatea cultural\, religioas\ [i lingvistic\
l Egalitatea `ntre femei [i b\rba]i (inclusiv `n ce prive[te `ncadrarea
`n munc\ [i remunerarea)
l Drepturile copilului (dreptul de a-[i exprima liber opinia [i de a-i
fi luat\ `n considerare opinia `n problemele care `i privesc, `n
func]ie de v@rst\ [i de gradul de maturitate)
l Drepturile persoanelor `n v@rst\ (dreptul de a duce o via]\
demn\ [i independent\ [i de a participa la via]a social\ [i
cultural\)
l Integrarea persoanelor cu dizabilit\]i (dreptul de beneficia de
m\suri care s\ le asigure autonomia, integrarea social\ [i
profesional\ [i participarea la via]a comunit\]ii)
Capitolul Solidaritate
l Dreptul lucr\torilor la informare [i consiliere
l Dreptul la negociere [i ac]iune colectiv\ (dreptul de a negocia [i
de a `ncheia conven]ii colective, dreptul la grev\ `n caz de conflicte
de interese)

