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Doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 5 martie 2012 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței
temeiului juridic ales de Comisie pentru propunerea de regulament al Consiliului de instituire, 
pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”. Comisia a prezentat 
propunerea la 14 decembrie 2011, în baza articolului 352 din TFUE. În scrisoarea 
dumneavoastră ați contestat această alegere, referindu-vă în special la faptul că programul 
actual „Europa pentru cetățeni” (2007-2013) se bazează pe un temei juridic dublu, și anume 
fostele articole 151 și 308 din Tratatul CE (în prezent, articolele 167 și 352 din TFUE) și că a 
fost adoptat prin procedura de codecizie.

Context

I. Propunerea

Comisia propune un program intitulat „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020, 
care se bazează pe programul existent. În ceea ce privește obiectivul general al propunerii, la 
articolul 1 alineatul (2) se prevede: „În cadrul scopului general de a contribui la înțelegerea
Uniunii Europene și de a promova participarea civică, programul contribuie la următorul 
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obiectiv general: consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la 
nivelul Uniunii.” Articolul 2 este mai specific: programul va avea următoarele obiective: „să 
sensibilizeze publicul cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și să 
stimuleze dezbaterea, reflecția și colaborarea în rețea” [articolul 2 alineatul (1) din propunere] 
și „să încurajeze participarea democratică și civică a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o 
mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii” 
[articolul 2 alineatul (2)] din propunere]. După cum se indică și în expunerea de motive din 
propunere, obiectivul este „de a-i mobiliza pe cetățeni la nivel local să dezbată pe teme 
concrete de interes european”1. Astfel, „crește nivelul de cunoaștere a impactului politicilor 
Uniunii în viețile lor de zi cu zi.”

La articolele 3, 4, 5 și următoarele, propunerea stabilește și definește modul în care aceste 
obiective urmează să fie atinse: măsuri, structura programului, participare, cooperarea cu 
organizațiile internaționale, punerea în aplicare a programului etc.

II. Temeiurile juridice în cauză

1. Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 352 din TFUE, care are următorul conținut:

„Articolul 352

(1) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în 
tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi 
prevăzut atribuțiile necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea 
Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. La 
data la care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură 
legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după aprobarea 
Parlamentului European.”

2. Schimbarea propusă a temeiului juridic
În solicitarea dumneavoastră privind avizul Comisiei pentru afaceri juridice referitor la 
temeiul juridic, faceți referire la posibilitatea adăugării articolului 167 din TFUE, care are 
următorul conținut:

„Articolul 167

(1) Uniunea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și punând în evidență, în același timp, moștenirea culturală 
comună.

(2) Acțiunea Uniunii urmărește să încurajeze cooperarea dintre statele membre și, în cazul în 
care este necesar, să sprijine și să completeze acțiunea acestora în următoarele domenii:
– îmbunătățirea cunoașterii și a diseminării culturii și istoriei popoarelor europene;
                                               
1 COM(2011)0884, Expunerea de motive, p. 2.
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– conservarea și protejarea patrimoniului cultural de importanță europeană;
– schimburile culturale necomerciale;
– creația artistică și literară, inclusiv în sectorul audiovizualului.

(3) [...]

(4) [...]

(5) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol:
– Parlamentul European și Consiliul adoptă acțiuni de încurajare, cu excepția oricărei 
armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre, 
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului 
Regiunilor; [...]”.

III. Analiză 

1. Principiile stabilite de Curte
După cum a subliniat Curtea, alegerea temeiului juridic prezintă „o importanță de natură 
constituțională”1 datorită principiului „delegării competențelor” care guvernează Uniunea. 
Curtea de Justiție a declarat că, în general, măsurile trebuie să se bazeze pe un singur temei 
juridic. O măsură cu două scopuri, două obiective sau componente ar trebui să se bazeze pe 
un singur temei juridic, care va fi stabilit de componenta predominantă a măsurii2. Un temei 
juridic dublu ar putea fi utilizat „în mod excepțional, dacă o măsură urmărește simultan mai 
multe obiective sau are mai multe componente care sunt legate în mod indisolubil, fără ca 
vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă”3.

De asemenea, Curtea a stabilit diferite criterii care ar trebui să determine alegerea temeiului 
juridic pentru orice caz dat. Aceste criterii au fost declarate în repetate rânduri în jurisprudența 
Curții de Justiție și ar putea fi rezumate după cum urmează:
– alegerea nu este subiectivă; aceasta trebuie „să se bazeze pe elemente obiective care pot fi 
supuse controlului judiciar”;4

– printre aceste elemente, trebuie incluse scopul și conținutul măsurii în cauză5.

Cât privește articolul 352 din TFUE ca temei juridic, Curtea a susținut că acțiunea în temeiul 
articolului 352 este justificată numai dacă nicio altă dispoziție din tratat nu acordă Uniunii 
competența necesară6. Temeiul juridic specific, care ar putea fi relevant în acest caz, este 
articolul 167 din TFUE.

2. Obiectivele propunerii
                                               
1 Avizul nr. 2/00 din 6 decembrie 2001 privind Protocolul de la Cartagina, Rec., 200, p. I-9713.
2 Cauza C-42/97 Parlamentul European/Consiliul, Rec.,1999, p. I -869, punctele 39 și 40.
3 Cauza C-441/06 Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2007, p. I-8887, punctul 47.
4 Cauza 45/86 Comisia/ Consiliul, Rec., 1987, p. 1439, punctul 5.
5 A se vedea cauza C-300/89 Comisia/Consiliul Rec. 1991, p. I-287, punctul. 10, cauza C-411/06 
Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec. 2009, p. I-7585, punctul 45 și cauza C-166/07 Parlamentul 
European/Consiliul, Rec., 2009, p. I -7135, punctul 4.
6 Cauza 45/86 Comisia/Consiliul, Rec., 1987, p. 1493, punctul 13, cauza C-436/03 Parlamentul 
European/Consiliul, Rec., 2006, p. I-3733, punctele 36-46, cauza C-166/07 Parlamentul European/Consiliul, 
Rec., 2009, p. I-7135, punctele 40-41.
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Propunerea urmărește două obiective: „Memorie istorică și cetățenie europeană” și „Implicare 
democratică și participare civică” [articolul 3 alineatul (1)]. Ambele obiective sunt la fel de 
importante, nu există nicio subordonare între ele.

(a) „Memorie istorică și cetățenie europeană”
Articolul 167 din TFUE face referire, la alineatul (2), la „îmbunătățirea cunoașterii și a 
diseminării culturii și istoriei popoarelor europene”. Obiectivul „memoriei” în cadrul 
propunerii se leagă de istoria Uniunii și, astfel, intră în domeniul de aplicare a articolului 167 
din TFUE. Trebuie reținut faptul că, deși propunerea sau obiectivele acesteia nu menționează 
în mod explicit termenul „cultură”, acest lucru nu conduce la un rezultat diferit: o referință 
explicită la „cultură” nu este necesară pentru a determina aplicarea articolului 167 din TFUE, 
întrucât referința la „istorie” este suficientă.

(b) „Implicare democratică și participare civică”
Celălalt obiectiv al propunerii privind „participarea civică” se leagă de cetățenia europeană. 
Tratatul nu conține un temei juridic specific pentru măsurile legate de această chestiune. Prin 
urmare, trebuie să se recurgă la articolul 352 din TFUE. Pentru ca articolul 352 din TFUE să 
reprezinte temeiul juridic adecvat, acțiunea în cauză trebuie să fie necesară pentru atingerea 
unuia dintre obiectivele prevăzute în tratate [a se vedea textul articolului 352 alineatul (1) din 
TFUE, citat mai sus]. La articolul 9 din TUE se stabilește cetățenia Uniunii Europene, care 
completează cetățenia națională1. Articolul 11 alineatul (1) din TUE prevede că „instituțiile 
acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și 
de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii”, 
promovând, astfel, cetățenia activă. Cel de al doilea obiectiv ar fi urmărit prin măsurile 
prezentate de propunere, care se leagă de cetățenia europeană. Astfel, articolul 352 pare să fie 
temeiul juridic adecvat pentru această categorie de măsuri.

3. „Europa pentru cetățeni” 2007-2013
Comparația cu programul actual – la care, de asemenea, faceți referire în solicitarea 
dumneavoastră de aviz referitor la temeiul juridic – confirmă acest rezultat: programul actual 
vizează, pe de o parte, asigurarea implicării cetățenilor europeni în procesul de integrare 
europeană și, pe de altă parte, dezvoltarea unei identități europene în rândul cetățenilor 
europeni, pe baza valorilor comune recunoscute, a istoriei și a culturii. Aspectul cultural este 
reglementat de articolul 167 din TFUE și, în ceea ce privește participarea civică, pentru care 
tratatele nu prevăd niciun temei juridic specific, a trebuit să se recurgă la articolul 352 din 
TFUE. Astfel, ambele articole formează împreună temeiul juridic pentru programul „Europa 
pentru cetățeni” în versiunea din 2006.

4. Aspecte procedurale
Trebuie menționat faptul că, atunci când se recurge la articolul 352 din TFUE în combinație 
cu alte dispoziții ale tratatului, cerințele procedurale relevante trebuie să fie combinate. Deși, 
în ceea ce privește temeiurile juridice duble, Curtea a susținut în general că este imposibil ca 
acestea să coexiste atunci când procedurile prevăzute pentru fiecare dintre ele sunt 

                                               
1 “În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție 
egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are 
cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia.”
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incompatibile1, Curtea nu ridică chestiunea compatibilității în contextul articolului 352 din 
TFUE (dat fiind că recursul la articolul 352 din TFUE implică în mod necesar faptul că niciun 
alt temei juridic nu este disponibil). În schimb, Curtea permite combinarea cerinței privind 
unanimitatea prevăzută la articolul 352 din TFUE cu alte proceduri, cum ar fi procedura 
legislativă ordinară2. În cazul actual, se pare că s-ar aplica procedura legislativă ordinară 
combinată cu unanimitatea.

5. Avizul Serviciului Juridic
Serviciul juridic a indicat, atât într-o notă adresată comisiei din care faceți parte, la 21 
februarie 2012, cât și într-o notă din 15 martie 2012, transmise în legătură cu solicitarea 
Comisiei pentru afaceri juridice de a emite un aviz referitor la temeiul juridic, că 
articolele 167 și 352 din TFUE ar trebui să fie temeiul juridic al propunerii.

IV. Concluzii și recomandări

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii 
sale din 27 martie 2012. Prin urmare, în cursul acestei reuniuni, comisia a hotărât în 
unanimitate3 să recomande că temeiul juridic adecvat pentru propunerea de regulament de 
instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni” ar trebui să 
fie reprezentat de articolele 167 și 352 din TFUE.

Vă asigur, doamnă președintă, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Cauza C-300/89 Comisia/Consiliul (Dioxidul de titaniu), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25.
2 C-166/07 Parlamentul European/Consiliul, punctul 69. A se vedea, de exemplu, Regulamentul (UE) 
nr. 1232/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind contribuțiile financiare 
ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010), JO 346, 30.12.2010, p. 1, care face 
trimitere, la referirea a șasea, la „procedura legislativă ordinară și [...] cerința privind unanimitatea în cadrul 
Consiliului, prevăzută la articolul 352 alineatul (1) prima teză din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene”.
3 La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner (vicepreședintă), Françoise 
Castex (vicepreședintă), Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos 
Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico 
Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


