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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0591/2011, adresată de Alain Desmazières de Sechelles, de 
cetățenie franceză, privind proiectul de lege al Uniunii Europene 
pentru 2010-2011, care urmează să fie votat în Camera Comunelor din 
Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Proiectul de lege își propune să consolideze procedurile Regatului Unit pentru acceptarea sau 
ratificarea anumitor decizii ale UE și modificări ale tratatului. Proiectul a fost elaborat în 
contextul unor noi metode ale UE de aprobare a modificărilor aduse la tratat și solicită o 
implicare publică și/sau parlamentară mai mare în astfel de decizii. Petiționarul este de părere 
că proiectul de lege nu este compatibil cu modul de formulare și spiritul legislației UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul este de părere că Legea din 2011 a Regatului Unit privind Uniunea Europeană, 
adoptată recent de cele două Camere ale Parlamentului Regatului Unit (în vigoare din 19 iulie 
2011 după primirea avizului regal1), nu este compatibil cu legislația UE. Acesta constată o 
                                               
1 A se vedea site-ul web http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html.
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incompatibilitate cu formularea articolului 4 paragraful 3 și a articolului 48 paragrafele 1-6 
din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Petiționarul consideră că Legea din 2011 
privind Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru existența și supremația ordinii 
juridice a UE și că acest lucru va face dificilă, dacă nu imposibilă, orice adaptare, modificare 
și evoluție a Uniunii Europene.

Observațiile Comisiei privind petiția

În opinia Comisiei, articolul 4 paragraful 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 
care solicită statelor membre să „se abțin[ă] de la orice măsură care ar putea pune în pericol 
realizarea obiectivelor Uniunii” nu este încălcată de Legea din 2011 a Regatului Unit privind 
Uniunea Europeană. Modificările aduse tratatului conform procedurii ordinare de revizuire 
prevăzute la articolul 48 TUE „intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, 
în conformitate cu normele lor constituționale”. Rămâne la latitudinea legislatorului din 
Regatul Unit să definească cerințele pentru această ratificare; acestea ar putea să includă un 
referendum. De asemenea, alte state membre ar putea avea cerințe interne similare pentru 
ratificarea viitoarelor modificări ale tratatului.

Concluzie

Comisia consideră este că petiția este lipsită de temei. Legea din 2011 privind Uniunea 
Europeană este compatibilă cu legislația Uniunii Europene. 


