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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Arhivele istorice au jucat întotdeauna un rol care nu a fost nesemnificativ în viața statelor 
occidentale, a căror bună funcționare depinde de o cultură scrisă. În republica antică a Romei, 
clădirea Tabulariului (biroul oficial al arhivelor) se afla în centrul simbolic reprezentat de 
Forumul roman.

Arhivele istorice ale instituțiilor Uniunii Europene fac parte din patrimoniul cultural al 
Europei, prin deschiderea acestora către public urmărindu-se atingerea unor obiective 
științifice, educaționale și culturale. Aceste interese sunt protejate de legislația primară, 
deoarece „Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la 
protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european”.1 Potrivit Cartei drepturilor 
fundamentale „Artele și cercetarea științifică sunt libere. Libertatea universitară este 
respectată”.2

În plus, potrivit considerentului (4) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 
„exploatarea și analiza critică a arhivelor […] pot în același timp să faciliteze acțiunile 
organismelor implicate în domeniul comunitar și să contribuie astfel la o mai bună realizare a 
ansamblului de obiective al Comunităților”.

Obiectivul propunerii Comisiei este de a confirma rolul Institutului Universitar European din 
Florența (IUE) de gestionar al arhivelor istorice ale instituțiilor și de a institui un temei juridic 
și financiar solid pentru parteneriatul dintre UE și IUE.3 Prin urmare, ar fi contrar obiectivelor 
propunerii dacă IUE s-ar găsi într-o situație juridică sau financiară mai puțin favorabilă după 
adoptarea actului decât în situația actuală.4

Propunerea Comisiei (COM(2012)0456), astfel cum a fost modificată de Consiliu, cuprinde 
următoarele măsuri instituționale care ar îmbunătăți situația actuală:

― depozitarea la IUE a arhivelor istorice va deveni obligatorie pentru instituții, în virtutea 
legislației secundare a UE.  

― natura specifică a activităților desfășurate de Curtea Europeană de Justiție a UE și de 
Banca Centrală Europeană justifică exonerarea acestor instituții de la obligația de a-și 
depozita arhivele istorice la IUE. Totuși, dacă doresc, aceste două instituții își pot încredința 
arhivele IUE.

― depozitarea la IUE a arhivelor istorice ale instituțiilor nu afectează dreptul de proprietate 
sau protecția arhivelor, astfel cum se prevede la articolul 2 din Protocolul privind privilegiile 
și imunitățile Uniunii Europene, anexat la tratat.

                                               
1 Articolul 3 alineatul (3) al patrulea paragraf din TUE.
2 Articolul 22.
3 COM(2012)456, expunere de motive, punctul 1.2.
4 Situație stabilită, în special, prin contractul semnat la 17 decembrie 1984 între Comunitățile Europene, 
reprezentate de Comisie, și IUE.
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― fiecare instituție care beneficiază de serviciile de depozitare va avea dreptul de a primi 
informații cu privire la gestionarea arhivelor sale și de a efectua o inspecție a acestora.

― costul gestionării arhivelor va fi finanțat prin contribuții de la bugetul UE. Împărțirea 
costurilor între instituții se va baza pe criterii obiective.

― fiecare instituție va adopta norme interne de aplicare a viitorului regulament.

― comisia va fi obligată să încheie, în numele instituțiilor care beneficiază de serviciile de 
depozitare, un acord de parteneriat cu IUE pentru a pune în aplicare regulile detaliate cu 
privire la responsabilitățile și rolurile UE și ale IUE. Acest acord va trebui să respecte 
dispozițiile viitorului regulament și ale tratatelor. 

Din aceste motive, raportorul pentru aviz propune Comisiei pentru afaceri constituționale să 
invite Comisia pentru cultură și educație, competentă în fond, să propună Parlamentului să își 
dea aprobarea.

******

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, 
competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.


