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BIOMETRIC PASSPORTS AS INFRINGEMENT OF HUMAN 
RIGHTS 

Mădălina Virginia ANTONESCU1 

Rezumat. La începutul sec. XXI, cetăţenii UE sunt confruntaţi cu noi tipuri de atacuri la 
adresa drepturilor fundamentale ale omului, situaţie care ameninţă să schimbe UE 
(dintr-o comunitate democratică de state fondată pe principii constituţionale comune ale 
statelor membre dar şi pe principiile consacrate în Carta ONU şi în alte documente 
internaţionale fundamentale) într-un tip totalitar de guvernare. Această situaţie va 
constitui, în opinia noastră, unul dintre marile câmpuri de confruntare cu privire la 
însăşi ideea de Uniune Europeană pe care vrem să o construim. UE nu doar trebuie să 
respecte identitatea naţională a statelor membre (care rămân entităţi suverane) dar ea 
trebuie să respecte şi drepturile omului în ceea ce priveşte toate persoanele trăind pe 
teritoriul UE sau doar tranzitându-l. Din această perspectivă, instituţiile UE 
(Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul UE) trebuie să implementeze în 
spiritul lor toate principiile referitoare la drepturile omului consacrate în documentele 
internaţionale şi transferate în ordinea juridică europeană. Aceste instituţii nu trebuie să 
emită acte juridice prin care să oblige statele membre (şi nici măcar să recomande 
acestora) să încalce drepturile omului, aşa cum apreciem că s-a întâmplat în România, 
caz pe care îl analizăm succint în articolul de faţă.   
Abstract. At the beginning of XXI century, EU citizens are confronted with new types of 
attacks to their basic human rights, threatening to convert EU (as democratic community 
of states founded on common democratic constitutional principles and on the legal 
principles of UN Charter and other fundamental international documents) into a 
totalitarian kind of governance. This will constitute, in our opinion, one of the major 
fields of confrontation about the very idea of European Union. Because EU must not only 
respect the national identities of its members states (remaining sovereign entities) but 
also, it must respect human rights of all persons living in the EU territories or simply 
transiting it. From this perspective, EU institutions (European Parliament, European 
Commission, EU Council) must implement in their spirit all the principles about human 
rights consecrated in international documents and transferred to the European legal 
level. These institutions must not emit legal acts involving obligations for the member 
states that are infringements of human rights, as it happens in the case of Romania, 
analyzed in this article. 
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