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POLITICA EXTERNĂ: OBIECTIVE,
INSTRUMENTE ȘI REALIZĂRI

Politica externă și de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene a fost creată
în 1993, iar de atunci a fost întărită prin tratatele care au urmat. În prezent,
Parlamentul monitorizează PESC și contribuie la dezvoltarea sa, în special prin
sprijinul acordat Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica
de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), reprezentanților
speciali ai UE (RSUE) și delegațiilor UE. Competențele bugetare ale Parlamentului
influențează amploarea și sfera de acțiune a PESC, precum și instrumentele
financiare ale UE care susțin acțiunile Uniunii în străinătate.

PESC: DEZVOLTARE PRIN TRATATE

Politica externă și de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene a fost instituită
în 1993, prin Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cu scopul de a menține pacea,
de a consolida securitatea internațională, de a promova cooperarea internațională și
de a dezvolta și consolida democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului
și a libertăților fundamentale.
TUE a introdus sistemul cu „trei piloni”, PESC fiind al doilea pilon. Tratatul de la
Amsterdam, din 1997, a instituit un proces decizional mai eficient care include abținerea
constructivă și votul cu majoritate calificată (VMC). În decembrie 1999, Consiliul
European a creat rolul de Înalt Reprezentant pentru PESC. Tratatul de la Nisa, din
2003, a introdus o altă serie de schimbări vizând raționalizarea procesului decizional și
a însărcinat Comitetul Politic și de Securitate (COPS), înființat în ianuarie 2001 printr-
o decizie a Consiliului, să exercite controlul politic și să ofere direcția strategică a
operațiunilor de gestionare a crizelor.
Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, a conferit Uniunii
personalitate juridică și o structură instituțională pentru serviciul său de acțiune externă.
În plus, acesta a eliminat structura bazată pe piloni introdusă de TUE în 1993. Tratatul
a creat o serie de noi actori în domeniul PESC, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate care îndeplinește, de asemenea, funcția
de vicepreședinte al Comisiei (VP/ÎR) și noul Președinte permanent al Consiliului
European. Pe lângă crearea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), tratatul a
modernizat Politica de securitate și apărare comună (PSAC), care face parte integrantă
din PESC (pentru detalii, a se vedea 5.1.2).
Temeiul juridic pentru PESC a fost stabilit în TUE și revizuit în Tratatul de la
Lisabona. Articolele 21-46 titlul V din TUE stabilesc „dispozițiile generale privind
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acțiunea externă a Uniunii și dispozițiile speciale privind politica externă și de securitate
comună (PESC)”. Articolele 205-222, partea 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE) cuprind acțiunea externă a Uniunii. Se mai aplică, de asemenea, și
articolele 346 și 347, partea 7.
În ceea ce privește viitorul, raportul final al Conferinței UE privind viitorul Europei din
mai 2022 a propus „ca UE să își îmbunătățească capacitatea de a lua decizii rapide
și eficace, în special în domeniul PESC, exprimând o singură voce și acționând ca un
actor cu adevărat global, proiectând un rol pozitiv în lume și aducând o schimbare în
răspunsul la orice criză”.

ATRIBUȚIILE ȘI INSTRUMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN
MATERIE DE POLITICĂ EXTERNĂ

Deși Parlamentul are un rol formal limitat în procesul decizional de politică externă, el
a susținut de la început conceptul PESC și a urmărit extinderea aplicării sale. Având
în vedere problemele internaționale din ultimul deceniu, Parlamentul a exercitat de
mai multe ori presiuni pentru crearea funcției de „ministru de externe” al UE și a unui
„serviciu diplomatic european”. În practică, Parlamentul a ajuns la un nivel de cooperare
informală cu SEAE, cu Președinția UE, cu Secretariatul Consiliului și cu Comisia, în
domeniul afacerilor externe, precum și cu parlamentele naționale ale statelor membre.
Articolul 36 din TUE cere Înaltului Reprezentant să consulte periodic Parlamentul cu
privire la principalele aspecte ale PESC și la opțiunile fundamentale în acest domeniu,
precum și să îl informeze cu privire la evoluției acesteia. Parlamentul organizează, de
două ori pe an, dezbateri privind progresele realizate în domeniul PESC și adresează
întrebări și recomandări Consiliului și Înaltului Reprezentant.
Dreptul Parlamentului de a fi informat și consultat cu privire la PESC/PSAC a fost întărit
și mai mult în urma Declarației privind responsabilitatea politică făcută în 2010 de Înaltul
Reprezentant. Declarația prevedea, printre altele:
— consolidarea statutului „reuniunilor comune de consultare” (RCC), care permit

unui grup desemnat de deputați din Parlamentul European să se întâlnească cu
omologi din Comitetul Politic și de Securitate al Consiliului (COPS), din SEAE
și Comisie pentru a discuta misiunile civile ale PSAC, planificate și în curs de
desfășurare;

— afirmarea dreptului „comitetului special” al Parlamentului de a avea acces la
informații confidențiale referitoare la PESC și PSAC. Acest drept are la bază un
acord interinstituțional din 2002;

— organizarea de schimburi de opinii cu șefii de misiune, șefii de delegație și cu alți
înalți funcționari ai UE în timpul reuniunilor comisiilor și al audierilor comisiilor din
Parlament;

— mandatarea Înaltului Reprezentant să se prezinte în fața Parlamentului, cel puțin
de două ori pe an, pentru a informa despre situația actuală a PESC/PSAC și pentru
a răspunde la întrebări.
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Pe lângă acest dialog politic, Parlamentul își exercită autoritatea prin procedura
bugetară. Fiind una dintre componentele autorității bugetare a UE, Parlamentul trebuie
să aprobe bugetul anual al PESC. Un acord interinstituțional din decembrie 2020 privind
disciplina bugetară stabilește cadrul pentru aprobarea anuală și structura de bază a
bugetului PESC, precum și mecanismele de informare. De asemenea, Parlamentul
contribuie la conceperea instrumentelor financiare externe relevante, printr-un proces
de negocieri trilaterale cu Consiliul și Comisia.
Parlamentul examinează periodic operațiunile SEAE și îi oferă sugestii privind
chestiunile structurale, acoperind aspecte precum echilibrul geografic și de gen la
nivelul personalului său, dar și interacțiunea sa cu alte instituții ale UE și cu serviciile
diplomatice ale statelor membre. Parlamentul poartă, de asemenea, discuții periodice
cu Înaltul Reprezentant și cu reprezentanții speciali ai UE (RSUE) numiți pentru anumite
regiuni sau chestiuni. Comisiile parlamentare care au contribuit la înființarea SEAE au,
de asemenea, schimburi de opinii cu șefii de delegații ai SEAE nou-numiți.
Parlamentul are, de asemenea, un rol în monitorizarea negocierii și a implementării
acordurilor internaționale. Pentru a putea încheia astfel de acorduri, Consiliul are
nevoie de aprobarea Parlamentului (pentru detalii, a se vedea 5.2.1, 5.2.3).

STRUCTURILE INTERNE ALE PARLAMENTULUI IMPLICATE ÎN PESC

O mare parte a activității Parlamentului în domeniul PESC se desfășoară în
comisii de specialitate, îndeosebi în Comisia pentru afaceri externe (AFET) și
în cele două subcomisii ale sale (pentru Securitate și apărare/SEDE și pentru
Drepturile omului/DROI), precum și în Comisia pentru comerț internațional (INTA) și
Comisia pentru dezvoltare (DEVE). Activitatea acestora este completată de Comisia
specială temporară privind ingerințele externe în toate procesele democratice din
Uniunea Europeană, inclusiv privind dezinformarea (INGE) și de Comisia specială
de monitorizare a acesteia (ING2). Aceste comisii contribuie la formularea PESC
prin rapoartele și avizele pe care le elaborează. Ele îndeplinesc, de asemenea, rolul
de puncte principale de contact ale Parlamentului cu structurile de guvernare la
nivel mondial (inclusiv Organizația Națiunilor Unite), alte instituții ale UE, președințiile
Consiliului și parlamentele naționale ale statelor membre.
Activitățile legate de PESC se desfășoară, de asemenea, în delegațiile parlamentare,
care au rolul de a menține și dezvolta contactele internaționale ale Parlamentului
(în special prin cooperarea interparlamentară), de a promova valorile fundamentale
ale Uniunii, inclusiv libertatea, democrația, drepturile omului, libertățile fundamentale
și statul de drept. În prezent, există 44 de delegații interparlamentare permanente,
inclusiv comisii parlamentare mixte (CPM), comisii parlamentarea de cooperare (CPC),
alte delegații parlamentare și adunări parlamentare paritare. Printre acestea se numără
delegațiile interparlamentare la următoarele adunări multilaterale:
— Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, creată pentru a reuni deputați din

Parlamentul European și reprezentanți aleși din țările din Africa, Caraibe și Pacific
(ACP), care au semnat Acordul de la Cotonou;
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— EuroLat, o adunare multilaterală comună care își are începuturile în Asociația
strategică biregională, înființată în iunie 1999, între UE și America Latină și
Caraibe;

— Adunarea parlamentară EuroNest (AP), forumul parlamentar al Parteneriatului
Estic al UE, ce reunește deputați în Parlamentul European și deputați din
parlamentele naționale din țările Parteneriatului Estic;

— Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (AP-UpM), ce reprezintă
dimensiunea parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (UpM), care a înlocuit
Parteneriatul euro-mediteraneean (Procesul de la Barcelona).

IMPACTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ASUPRA PESC

Implicarea Parlamentului în PESC contribuie la consolidarea responsabilității
democratice a acestei politici. Parlamentul a sprijinit în mod ferm peisajul instituțional
post-Lisabona, promovând un rol mai mare pentru SEAE, pentru delegațiile UE și
pentru RSUE, precum și o politică mai coerentă și o PESC mai eficace, inclusiv
sancțiuni. Parlamentul a insistat pentru o mai mare coerență între instrumentele politice
și financiare ale UE pentru politicile externe, în scopul de a evita dublarea eforturilor
și ineficacitatea.
Parlamentul este consultat cu privire la PESC, exercită controlul asupra acesteia și
oferă contribuții strategice în materie de politici. Implicarea sa se axează pe dezbateri
periodice pe teme esențiale de politică externă cu VP/ÎR în sesiunea plenară sau în
cadrul Comisiei AFET, în special pe raportul anual privind punerea în aplicare a PESC.
Parlamentul a oferit o platformă de dialog între factorii de decizie politică instituționali
și guvernamentali, precum și societatea civilă și comunitățile epistemice (cum ar fi
grupurile de reflecție și cadrele universitare), contribuind la o mai bună cunoaștere a
PESC de către public și la încurajarea participării unei game largi de parteneri din și din
afara UE, guvernamentali, dar și neguvernamentali. Prin activitățile sale, Parlamentul
a întărit vizibilitatea politicilor externe ale UE și a servit ca o punte de legătură între
instituțiile UE și cetățenii europeni.

STRATEGIA GLOBALĂ ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN

În iunie 2015, Consiliul European a încredințat Înaltei Reprezentante misiunea de a
pregăti Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate (SGUE) până
în iunie 2016. Acest lucru a urmat evaluării strategice a principalelor schimbări și
provocări din mediul global efectuate de Înalta Reprezentantă; în urma evaluării, s-
a ajuns la concluzia că trebuia revizuită Strategia europeană de securitate (SES)
din 2003. Strategia globală a avut drept obiectiv să ofere un cadru strategic larg în care
UE să fie în măsură să înțeleagă și să facă față provocărilor internaționale de astăzi
într-un mod solid și coerent, bazându-se pe o gamă largă de instrumente și mecanisme
avute la dispoziție.
Împreună cu statele membre, parlamentele naționale, experți și publicul larg,
Parlamentul European a fost implicat în procesul de consultare pentru strategia globală.
Parlamentul a organizat reuniuni ale comisiilor AFET și audieri de experți dedicate
Strategiei globale și a adoptat o rezoluție referitoare la „UE într-un mediu global în
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schimbare - o lume mai conectată, mai contestată și mai complexă”, în care și-a
exprimat dorințele privind viitoarea direcție a politicii externe a UE.
Înalta Reprezentantă a prezentat Strategia globală pentru politica externă și de
securitate a Uniunii Europene Consiliului European la 28 iunie 2016. Punând accentul
pe securitate, pe ambiția sa de autonomie strategică și pe abordarea principială, dar
pragmatică, a mediului european, Strategia globală a UE indică o schimbare importantă
de filozofie comparativ cu Strategia europeană de securitate din 2003. Strategia globală
a UE identifică cinci priorități pentru politica externă a UE:
— securitatea Uniunii noastre;

— reziliența statelor și societăților în vecinătatea de est și de sud;

— o abordare integrată a conflictelor;

— ordinele regionale de cooperare;

— guvernarea globală pentru secolul XXI.

Pentru a aplica noua strategie, UE a revizuit mai multe strategii sectoriale existente și
a elaborat noi strategii tematice sau geografice, în concordanță cu prioritățile SGUE.
Printre acestea s-au numărat o strategie sectorială ce specifică nivelul de ambiție
civil-militar al UE, precum și sarcinile, exigențele și prioritățile în ceea ce privește
capabilitățile.
Aspectele de securitate și apărare ale Strategiei globale a UE au fost completate în mod
substanțial de Busola strategică a UE aprobată de Consiliul European la 24-25 martie
2022. Ca urmare a provocării strategice la adresa securității europene și a stabilității
globale pe care o reprezintă invadarea Ucrainei de către Rusia, UE a lansat recent o
serie de noi inițiative privind PSAC și industria apărării (pentru detalii 5.1.2).

REZOLUȚIILE ANUALE ALE PARLAMENTULUI

Rezoluția anuală a Parlamentului din 2021 privind punerea în aplicare a PESC a
solicitat ca UE să se poziționeze ca un „partener preferat de alegere” pentru țările terțe
într-o ordine geopolitică în schimbare. De asemenea, el a subliniat necesitatea UE
de a coopera îndeaproape cu principalii parteneri mondiali și de a juca un rol activ
în apărarea instituțiilor-cheie ale sistemului multilateral. Reiterându-și convingerea că
soluțiile la încercările cu care se confruntă UE pot fi găsite doar în mod colectiv,
Parlamentul a solicitat o veritabilă politică externă și de securitate europeană comună,
care să întărească rolul global al UE și capacitățile sale strategice de a acționa.
Deputații au solicitat, de asemenea, o revizuire a Strategiei globale a UE pentru a ține
seama de învățămintele trase din noua dinamică geopolitică, precum și o reevaluare
a obiectivelor și mijloacelor PESC.
În rezoluția sa anuală referitoare la punerea în aplicare a PESC din 17 februarie 2022,
Parlamentul și-a exprimat speranța că „Busola strategică ar contribui la conturarea unei
viziuni comune pentru securitatea și apărarea UE de realizare a autonomiei strategice”
și a subliniat că „rezultatul ar trebui să se reflecte într-o versiune reformată a Strategiei
globale a UE din 2016, care să țină seama de principalele amenințări, provocări și
oportunități și să ofere căi pentru ca UE să joace un rol mai proactiv la nivel mondial”.
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În mod esențial, Parlamentul „subliniază că, pentru a atinge obiectivul strategic de
dezvoltare a rolului său de lider mondial, UE ar trebui să își modeleze PESC pe baza
următoarelor șase acțiuni:
— apărarea ordinii internaționale bazate pe norme, pe baza principiilor și a

angajamentelor consacrate în Carta ONU, în Actul final de la Helsinki și în Carta
de la Paris pentru o nouă Europă,

— asumarea rolului conducător în întărirea parteneriatelor multilaterale privind
priorități globale, în special a parteneriatului său cu ONU, și în protejarea și
promovarea drepturilor omului la nivel mondial;

— creșterea vizibilității UE și ameliorarea procesului său decizional și utilizarea
deplină și mai eficace a instrumentelor sale de putere coercitivă și necoercitivă,
inclusiv prin introducerea votului cu majoritate calificată în procesul decizional
privind politica externă a UE;

— dobândirea suveranității europene prin conectarea coerentă a acțiunilor sale
externe și interne, combinând capacitatea de acțiune autonomă, dacă este
necesar, cu disponibilitatea de a urmări solidaritatea strategică împreună cu
partenerii care împărtășesc aceeași viziune;

— continuarea dezvoltării strategiilor regionale, inclusiv angajamentul diplomatic și
economic și cooperarea în materie de securitate;

— întărirea supravegherii, a controlului și a răspunderii democratice, precum și a
dimensiunii parlamentare a PESC a UE”.

Este important faptul că rezoluția anuală a Parlamentului din 2022 privind punerea în
aplicare a PESC se concentrează pe dezvoltarea doctrinei de securitate și apărare
a UE prin intermediul Compasului strategic, pe misiunile și operațiunile PSAC, pe
gestionarea crizelor, pe reziliență, pe capabilități, pe parteneriate și pe supravegherea
parlamentară a PSAC (Pentru detalii, a se vedea 5.1.2).
În ceea ce privește dimensiunea drepturilor omului din cadrul PESC, în rezoluția anuală
din 2022 a Parlamentului privind drepturile omului și democrația în lume, acesta și-
a exprimat profunda îngrijorare cu privire la „provocările la adresa drepturilor omului
și a democrației, care au ca rezultat slăbirea protecției guvernanței și instituțiilor
democratice și a drepturilor universale ale omului, precum și reducerea spațiului pentru
societatea civilă, observate în întreaga lume” (Pentru detalii, a se vedea 5.4.1).

Michal Malovec
09/2022
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