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Per una Europa dels drets humans 
Brussel·les, 11 de novembre de 2013 
 

1. Ciutadania, democràcia i respecte als drets humans 
 
Una ciutadania de residència europea que doni els mateixos drets civils i polítics a tots els 
residents de la UE. Una harmonització “al nivell més alt” dels drets fonamentals a la Unió, 
estenent-ne les competències legislatives de la UE en matèria de drets fonamentals. Una 
democratització de les institucions de la UE, fent del Parlament europeu un veritable legislador 
amb dret a la iniciativa legislativa. 
 

2. Drets econòmics, socials i culturals i respecte als drets humans 
 
Perquè l'Europa social tingui primacia sobre l'Europa dels mercats, la UE ha d'assegurar la igualtat 
d'accés als drets econòmics, socials i culturals i harmonitzar les diferents polítiques socials “al 
nivell més alt”. Per una ciutadania social de residència sobre una base sòlida de drets compartits. 
 

3. Drets de les minories, lluita contra les discriminacions i respecte als drets humans 
 
El nou projecte de directiva contra les discriminacions, bloquejat al Consell durant molts anys, ha 
de ser adoptat si la UE no vol perdre la seva credibilitat en matèria de lluita contra totes les 
discriminacions en qualsevulla àrea. Un element essencial de la lluita contra les discriminacions 
és l'acció per la igualtat de drets i particularment la igualtat home-dona. 
La Unió Europea i els Estats membres han de donar tota la seva importància, consideració i medis 
a la seva major minoria, el poble Romaní. 
 

4. Asil, Immigració i respecte als drets humans 
 
La UE ha de garantir a tot emigrant el ple exercici dels seus drets, en la seva universalitat i la seva 
indivisibilitat. Tot demandant d'asil ha de ser acollit dignament i se li ha d'assegurar la disposició 
dels medis materials i jurídics, perquè llur demanda de protecció sigui resolta, en qualsevol punt 
del territori de la UE on es presenti. En tots els Estats membres s'han d'oferir condicions d'acollida 
que permetin als demandants d'asil viure dignament durant la durada del procediment d'asil. La 
integració dels emigrants i dels refugiats ha de ser una prioritat. 
 

5. Confinament per violació de la llei i respecte als drets humans 
 
Els detinguts segueixen essent ciutadans, privats exclusivament i excepcional de la llibertat 
segons la llei, que hauran de recuperar un cop complerta la pena. Des d'aquest moment han de 
ser mantinguts els seus drets al treball, a la formació i a la Seguretat Social. Abans de condemnar 
a una pena de presó, totes les penes alternatives han de ser examinades. 
Les condicions de privació de llibertat han de ser harmonitzades a la UE cap als estàndards més 
elevats. 
 

6. Dades personals i respecte als drets humans 
 
La protecció de les dades personals és un dret fonamental i no un medi per al creixement 
econòmic. A nivell europeu, la protecció de les dades personals ha de ser assegurada de la 
mateixa forma i sota les mateixes garanties per un sol text jurídic, tant en el context administratiu, 
social, comercial i econòmic com en el context de la policia, de la justícia i d'assumptes interns. 
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1. Ciutadania, democràcia i respecte als drets humans 
 
Una ciutadania de residència europea que doni els mateixos drets civils i polítics a tots els 
residents de la UE.  
 
Una harmonització “al nivell més alt” dels drets fonamentals a la Unió, estenent-ne les 
competències legislatives de la UE en matèria de drets fonamentals.  
 
Una democratització de les institucions de la UE, fent del Parlament europeu un veritable 
legislador amb dret a la iniciativa legislativa. 
  

 
La ciutadania és un dret fonamental inherent a l'ésser humà. Ésser ciutadà resideix sols sobre la 
consciència de cadascun; els governants no haurien de tenir el poder d'atorgar-la sinó la obligació 
de reconèixer-la. 
 
Ara bé, uns quants milions de ciutadans d'Europa son víctimes de la negativa discriminadora a 
reconèixer llur ciutadania: és el cas de 15 milions de nacionals de tercers Estats, residents a la 
Unió i de més de 500.000 apàtrides. 
 
L'AEDH reivindica: 
 
1.1. El reconeixement d'un dret universal a la ciutadania. 
-1.2. La institució d'una ciutadania europea de residència, mitjançant la qual la ciutadania europea 
deixa de ser un simple “annex” i un “complement” dels ciutadans nacionals. 
 
L'AEDH, davant d'unes eleccions europees crucials, subratlla la responsabilitat dels parlamentaris 
i governants europeus respecte dels següents punts: 
 
-1.3. La ciutadania europea només pot ser substancial essent “inclusiva”, és a dir, garantint a tots 
els residents-ciutadans d'Europa el conjunt dels seus drets fonamentals, particularment econòmics 
i socials a un mateix nivell. 
-1.4. La ciutadania europea de residència suposa també una harmonització “al nivell més alt” dels 
drets fonamentals, i un conjunt comú de drets garantits per la Unió a tots els seus residents. 
-1.5. La Unió Europea i llurs Estats membres han de ratificar i posar plenament en marxa la 
Convenció de Nacions Unides sobre la reducció de casos d'apàtrides de 1961, així com la 
Convenció del Consell d'Europa sobre la nacionalitat de 1997. 
-1.6. La ciutadania i la democràcia només poden arribar a ésser efectives a la Unió Europea per la 
emergència d'una via política europea, és a dir, de forces polítiques realment transnacionals, 
mitjançant la urgent democratització de les institucions, especialment del dret a la iniciativa 
legislativa del Parlament Europeu i, mitjançant l'enfortiment de la societat civil europea i els seu 
reconeixement com a actor en el marc polític i legislatiu de la UE. 
 
 
 
 

2. Drets econòmics, socials i culturals 
 
Perquè l'Europa social prevalgui sobre l'Europa dels mercats, la UE ha d'assegurar la igualtat 
d'accés als drets econòmics, socials i culturals i harmonitzar les diferents polítiques socials “al 
nivell més alt”. 
Per una ciutadania social de residència sobre una base sòlida de drets compartits. 
 
 
L'AEDH constata que la Unió Europea tendeix a situar els imperatius de l'Europa dels 
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mercats per sobre de l'Europa social, provocant grans disparitats socials i econòmiques 
en la Unió Europea. 
 
En aquest context, l'AEDH manté el seu compromís de: 
 
- 2.1 Igualtat d'accés als drets econòmics i socials i igualtat de qualitat de serveis per tots. 
- 2.2. Un creixement econòmic associat estretament al desenvolupament humà. 
- 2.3. Un desenvolupament de les relacions entre els pobles d'Europa fundada sobre la solidaritat 
que prevalgui en els Estats membres. 
- 2.4. La valorització del caràcter multicultural de la nostra societat i, per tant, de la Unió: les 
obres culturals europees en la seva diversitat són un actiu de la ciutadania europea i han de 
ser mantingudes i preservades per la Unió Europea i els Estats membres. 
 
 
Amb aquest esperit, l'AEDH reivindica: 
-2.5. L'adopció de polítiques efectives de creació d'ocupació i de valorització del treball. 
- 2.6. Una política que garanteixi l'accés a un habitatge digne. 
- 2.7. El dret a una educació pública, gratuïta i laica. 
- 2.8. El dret de tots a l'assistència i protecció social, davant la tendència de fer de la 
sanitat un mercat com els altres. 
- 2.9. La posada en marxa d'una harmonització de diferents polítiques socials cap al més 
alt nivell amb un calendari precís cap a un sistema de solidaritat (salari mínim, renda 
mínima d'inserció, assegurança de malaltia, atur i jubilació) per crear unes bases 
de protecció. 
- 2.10. Una política exterior que defensi, sostingui i supervisi la posada en marxa efectiva de les 
obligacions rellevants dels drets humans als països tercers que haguessin signat acords amb la 
UE. En particular, els béns que circulin en la UE han d'haver estat produïts en condicions 
d'ocupació decents. 
- 2.11. El desenvolupament d'una política social europea que lluiti contra l'exclusió, la pobresa i 
per una major integració dels residents de la UE. 
- 2.12. L'increment dels mitjans per una Europa social que podria beneficiar-se de la lluita 
contra l'evasió fiscal, els paradisos fiscals i la corrupció. 
- 2.13. Una ciutadania social de residència amb un conjunt bàsic de drets per a tots. 
 
 
 

3. Drets de les minories, lluita contra les discriminacions 
 
El nou projecte de directiva contra les discriminacions, bloquejat en el Consell durant diversos 
anys, ha de ser adoptat si la UE no vol perdre la seva credibilitat en matèria de lluita contra totes 
les discriminacions en tots els dominis. Un element essencial de la lluita contra les discriminacions 
és l'acció per la igualtat de drets i particularment la igualtat dona-home. 
La Unió Europea i els Estats membres han de donar tota la seva importància, consideració i 
mitjans a la seva major minoria, el poble Romaní. 
 
L'AEDH reivindica: 
 
- 3.1. Que la Unió Europea exerceixi el dret de perseguir infraccions, especialment les que 
concerneixen els drets dels Romanís. 
- 3.2. L'afirmació per la Unió Europea d'una voluntat política clara i forta de lluitar a 
nivell europeu contra les discriminacions i que siguin desenvolupades i ampliades polítiques 
europees de lluita contra les discriminacions. 
- 3.3. Que en aquest marc es promogui l'adopció de la directiva horitzontal “antidiscriminació” ». 
- 3.4. Que la Unió Europea ratifiqui la Convenció europea dels drets humans. 
- 3.5. Que la Unió Europea i els seus Estats membres ratifiquin i posin en marxa 
plenament la Convenció-marc per a la protecció de les minories nacionals del Consell d'Europa. 
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- 3.6. Que la Unió Europea i els seus Estats membres ratifiquin i posin en marxa 
plenament la carta social europea revisada. 
- 3.7. Que la Unió Europea i els seus Estats membres ratifiquin i posin en marxa plenament el 
Pacte Social de Nacions Unides de 1.966  
- 3.8. Que la Unió Europea promogui polítiques d'integració i d'inclusió social per 
implicar millor en els processos democràtics els immigrants i les minories. 
 
 

4. Asil, Immigració i respecte als drets humans 
 
La UE ha de garantir a tots els emigrants el ple exercici dels seus drets, en la seva universalitat i la 
seva indivisibilitat. Tot demandant d'asil ha de ser acollit dignament i se li ha d'assegurar la 
disposició dels mitjans materials i jurídics perquè la seva demanda de protecció sigui resolta, en 
qualsevol punt del territori de la UE que es presenti. En tots els Estats membres s'han d'oferir 
condicions d'acolliments que permetin als demandants d'asil viure dignament durant la durada del 
procediment d'asil. La integració dels emigrants i dels refugiats ha de ser una prioritat. 
 
L'AEDH rebutja: 
 
- 4.1. Una política d'immigració fundada sobre l'única dimensió utilitària d'aportar mà d'obra. 
- 4.2. La « criminalització » dels immigrants, fins i tot estant en situació irregular. 
- 4.3. La retenció dels immigrants, especialment d'aquelles persones vulnerables, els 
demandants d'asil i els nens. 
- 4.4. El desenvolupament de polítiques d'externalització del control de les fronteres i de la gestió 
de la immigració, especialment per acords de readmissió amb països que no ofereixin totes les 
garanties de respecte dels drets dels immigrants i refugiats. 
- 4.5. La referència a llistes de països d'origen segurs i de països tercers segurs com a mitjà per 
rebutjar o refusar les persones demandants d'asil. 
- 4.6. La utilització del terme “il·legal” per qualificar els emigrants o l'emigració. 
 
L'AEDH reivindica: 
 
-4.7. La supressió de visats de curta estada. 
-4.8. La supressió del Reglament Dublín III i una política de solidaritat europea en 
l'acolliment de demandants d'asil. 
-4.9. Un control parlamentari i ciutadà de la vigilància de fronteres exteriors i de l'agència 
FRONTEX. 
-4.10. Un paper important del Parlament europeu en el control de posada en marxa de les 
directives. 
-4.11. Que la Unió Europea i els seus Estats membres ratifiquin la Convenció internacional sobre 
els drets dels emigrants i els seus familiars. 
 
 

5. Confinament per violació de la llei i respecte als drets humans 
 
 
Els detinguts segueixen sent ciutadans, privats exclusivament i excepcionalment de la llibertat 
segons la llei, que hauran de recuperar una vegada complerta la pena. Per descomptat han de ser 
mantinguts els seus drets al treball, a la formació i a la seguretat social. 
Abans de condemnar a una pena de presó, totes les penes alternatives haver de ser examinades. 
Les condicions de privació de llibertat han de ser harmonitzades en la UE cap als estàndards més 
elevats. 
 
L'AEDH reivindica: 
 
-5.1. Que la privació de llibertat es produeixi sota una perspectiva de “resocialització”. 
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-5.2. Que els drets civils i polítics, el dret al treball, el dret a la formació, 
afiliació a la seguretat social de les persones detingudes siguin respectats. 
-5.3. Que la preparació a la sortida de presó i l'acompanyament social després de la sortida de 
presó siguin una prioritat. 
-5.4. Que la pena de presó sigui l'última solució després de tenir en compte penes 
alternatives. 
-5.5. Que s'assegurin mitjans pressupostaris i personals adequats a aquestes finalitats.  
-5.6. Que les condicions de privació de llibertat s'harmonitzin cap als millors estàndards. 
-5.7. La no aplicació del mandat d'arrest europeu mentre que no existeixi una veritable 
harmonització d'incriminacions i de garanties de drets individuals. 
-5.8. L'aplicació de regles penitenciàries europees (RPE). 
-5.9. Que s'apliquin penes alternatives quan l'empresonament de persones malaltes 
pugui agreujar el seu estat de salut. 
-5.10. Que els detinguts malalts mentals siguin internats en centres no penitenciaris. 
-5.11. Que les presons quedin sota la responsabilitat de l'Estat i que la seva construcció i gestió no 
es facin en les condicions lucratives del mercat. 
 

6. Dades personals i respecte als drets humans 
 
La protecció de les dades personals és un dret fonamental i no un “mitjà per al creixement 
econòmic”1. 
A nivell europeu, la protecció de les dades personals ha de ser assegurada de la mateixa forma i 
sota les mateixes garanties per un sol text jurídic, tant en el context administratiu, social, comercial 
i econòmic com en el context de la policia, de la justícia i d'assumptes interns. 
 
L'AEDH constata una tendència en el si de la UE de respondre a les qüestions de seguretat, 
especialment aquelles relatives a la protecció de les fronteres, al control de la immigració, a la 
lluita contra el terrorisme, mitjançant una multiplicació desproporcionada de la utilització de bases 
de dades personals i de sistemes de vigilància (Eurodac, Eurosur, Smart borders, SIS II, VIS, 
etc.). 
D'altra banda, el dret a la protecció de les dades personals és considerat cada vegada més com 
un mitjà per al benefici de la llibertat de mercat més que com un dret fonamental crucial en el 
context de l'era digital i de la mundialització. 
 
En aquest context l'AEDH reivindica: 
 
-6.1. Que la protecció de les dades personals romangui com un dret fonamental i 
no simplement “un mitjà per al creixement econòmic”. 
- 6.2. Que la protecció de les dades personals sigui garantit per un únic text jurídic que 
comprengui tant l'àrea administrativa, social, comercial, econòmica com l'àmbit de la 
policia, de la justícia i dels assumptes interns. 
- 6.3. Que han de ser establerts mecanismes de control independents i eficaços a nivell 
nacional i europeu, per garantir els drets de les persones. 
- 6.4. Que la interoperabilitat i la interconnexió de les bases de dades amb finalitats de seguretat 
han de ser limitats pels principis de legalitat i de proporcionalitat. 
- 6.5. Que l'ús de la biometria sigui regulat de forma estricta i que es prohibeixi en el sector privat. 
- 6.6. Que l'ús de càmeres de seguretat, tant com l'ús d'equips de càmeres, sigui 
sotmès a una reglamentació i controls estrictes; haurà de requerir-se una autorització 
expressa davant d'una instància judicial. 
- 6.7. Que la directiva 2006/24/CE per a la conservació de dades de comunicació electrònica amb 
finalitats de seguretat sigui revisada per a una millor garantia dels drets dels ciutadans. 
                                                           

1 Veure p. ex. el comunicat de premsa de la Comissió Europea: « Les dades es converteixen en  un nova moneda: el 

valor de les dades personals dels ciutadans de la UE era de €315 milers de milions en 2011 » 

(Traducció) (en : “Data protection reform: restoring trust and building the digital single market”. European 

Commission.VivianeReding,17.09.2013. 

http://europa.eu/rapid/press-release_speech-13-720_en.htm?locale=FR) 
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-6.8. Que la Unió Europea promogui polítiques d'informació i de sensibilització, 
especialment en relació als menors, relatives als perills per a la vida privada i les 
dades personals en la utilització de les xarxes socials i d'Internet. 
 


