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EXPUNERE DE MOTIVE

Impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituțional al 
Uniunii Europene

O analiză politică a dezvoltării relațiilor dintre Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliul de Miniștri și Comisie.

Tratatul de la Lisabona creează o Uniune politică având o personalitate juridică și un cadru 
instituțional unic. După extinderea care i-a permis să realizeze reunificarea sa, Europa avea 
nevoie de această refundamentare pentru a răspunde la provocările secolului al XXI-lea și ale 
globalizării. Într-o anumită măsură se poate considera că, așa cum s-a întâmplat cu Tratatul de 
la Roma după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Europa încearcă, prin Tratatul de la 
Lisabona, să facă față unui mediu nou, apărut după sfârșitul războiului rece. Urmând proiectul 
său de pace și de stabilitate și consolidând integrarea sa socio-economică, Uniunea Europeană 
le oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, de securitate și de justiție și contribuie în calitate 
de actor global la organizarea unei lumi mai drepte și mai durabile. Pentru atingerea acestui 
obiectiv, Uniunea Europeană extinsă la 27 de membri avea datoria să „devină mai 
democratică, mai transparentă și mai eficientă” (Declarația de la Laeken). 

În acest scop, Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană 
(Maastrich) și Tratatul de instituire a Comunității Europene (de la Roma, modificat ulterior),
care devin Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), respectiv Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). Primul definește cadrul constituțional al Uniunii, cel de-al doilea,
funcționarea practică a acesteia. Cele două tratate au aceeași valoare juridică. Strict vorbind,
ar fi mai coerent să se subordoneze tratatul privind funcționarea tratatului de bază care 
instituie Uniunea Europeană, ceea ce ar justifica, pentru o eventuală revizuire a tratatului
privind funcționarea, o procedură mai suplă decât pentru tratatul de bază. 

Tratatul de la Lisabona nu va intra în vigoare decât după ratificarea sa de către toate statele 
membre. Cu toate acestea, trebuie nu doar avută în vedere această ratificare, ci trebuie și
pregătită punerea în aplicare a tratatului. Abținerea ar avea dimpotrivă drept consecință 
întârzierea punerii sale în aplicare, odată tratatul ratificat. De aceea este justificat ca fiecare 
dintre instituțiile Uniunii să anticipeze ratificarea, studiind implicațiile tratatului asupra 
funcționării lor, precum și pentru relațiile interinstituționale. 

Prezentul raport analizează impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului 
instituțional al Uniunii Europene. Raportul subliniază importanța punerii în aplicare a noilor 
dispoziții și a primelor numiri. 

Raportul se concentrează asupra relației dintre Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu și Comisie. Acesta evaluează echilibrul global dintre aceste instituții. Raportul nu se 
limitează la relația lor cu Parlamentul. Este vorba de o analiză politică. Raportul formulează 
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recomandări concrete. 

Prezentul raport nu tratează măsuri organizatorice interne din cadrul Parlamentului necesare 
pentru punerea în aplicare. Acestea vor face obiectul unor rapoarte ulterioare. Dacă tratează 
organizarea acțiunii externe a Uniunii, acesta nu abordează organizarea Serviciului european 
pentru acțiune externă care va face obiectul unui raport separat1. În final, raportul nu 
examinează nici relația cu parlamentele naționale. Deși au un rol foarte important de jucat –
un rol care este consolidat de protocoalele anexate la tratat – parlamentele naționale nu sunt o 
instituție a Uniunii Europene. Relația cu parlamentele naționale va face obiectul unui raport 
separat. 

Prezentul raport analizează dezvoltarea previzibilă a relațiilor dintre instituțiile politice ale 
Uniunii în cadrul noului tratat. După o evaluare istorică, o primă parte analizează dispozițiile 
principale ale tratatului privind fiecare instituție. Ulterior raportul tratează relațiile 
interinstituționale, (primele) numiri, programarea interinstituțională și acțiunea externă a 
Uniunii. 

A. EVOLUŢIA ECHILIBRULUI INSTITUțIONAL 

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt cele trei instituții politice instituite de 
Tratatul de la Roma la începutul Comunității Europene.
Parlamentul avea în principal un rol consultativ și era compus din parlamentari naționali. 
Consiliul decidea în principiu în unanimitate. Comisia propunea și executa legislația 
europeană. 

Primele alegeri directe ale Parlamentului European au fost organizate în 1979. 

Actul unic european (1986) prevedea că Consiliul poate aproba cu majoritate calificată cea 
mai mare parte a directivelor privind armonizarea necesară instituirii pieței unice. În același 
timp, era instituită o procedură de cooperare cu Parlamentul European pentru aceste directive. 

Tratatele de la Maastricht, Amsterdam și Nisa au extins în mod sistematic decizia majoritară 
în cadrul Consiliului și în paralel au instaurat, apoi au extins, procedura de codecizie cu 
Parlamentul European. 

Tratatul de la Maastricht a prorogat mandatul Comisiei de la patru la cinci ani pentru a-l face 
să coincidă cu mandatul Parlamentului European. Rolul Parlamentului European în 
desemnarea Președintelui și a membrilor Comisiei a fost accentuat în tratatele ulterioare; în 
mod identic, tratatele și, mai ales, practica au consolidat poziția Președintelui Comisiei în
cadrul Colegiului. 

Până la Tratatul de la Maastricht, integrarea europeană era bazată mai ales pe domeniul socio-
economic. Actul unic european, dar mai ales Tratatul de la Maastricht, instituind Uniunea 
Europeană pentru a acoperi problemele de politică externă, de justiție și de cetățenie, au 

                                               
1 Raportul Brok privind aspectele instituționale ale creării unui serviciu european pentru acțiunea externă în curs 
de elaborare în Comisia pentru afaceri constituționale. 
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acordat integrării europene o nouă dimensiune politică. Cei doi noi „piloni” de activitate 
aveau totuși o dimensiune esențial interguvernamentală, ceea ce limita rolul Comisiei și al 
Parlamentului European. Tratatul de la Amsterdam a instituit funcția de Înalt Reprezentant 
pentru PESC. Același tratat făcea un prim pas spre comunitarizarea JAI în materie de politică 
a migrației. 

Primele reuniuni europene la vârf erau de fapt reuniuni informale ale șefilor de stat și de 
guvern. Începând cu anul 1975 aceste reuniuni au devenit regulate, sub numele de Consiliu 
European, și au primit în mod progresiv un caracter mai formal. Tratatul de la Maastricht a 
formalizat rolul de impuls al Consiliului și de definire a orientărilor de politică generală. 
Consiliul European nu devenea totuși o instituție în sens juridic și nu era nici o formațiune 
specială a Consiliului. 

Reluând esențialul din propunerile Convenției Europene, Tratatul de la Lisabona redefinește 
echilibrul instituțional al Uniunii. Noul tratat privind Uniunea Europeană desființează în mod 
formal pilonii. Uniunea Europeană are, în sine, personalitate juridică. Instituțiile Comunității 
devin instituții ale Uniunii. Tratatul redefinește rolul și competențele fiecărei instituții. 
Tratatul face din Consiliul European o instituție a Uniunii, distinctă de Consiliu. Acesta 
generalizează (fără excepție) codecizia ca procedură legislativă normală incluzând, conform 
unei proceduri speciale, aprobarea bugetului. 

Făcând acestea, Tratatul de la Lisabona transformă, consolidând-o, metoda denumită 
„comunitară” în „metoda Uniunii”, prin care în principal:

– Consiliul European definește orientările și prioritățile politice generale (rol de impuls);

– Comisia promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele adecvate în acest scop 
(drept de inițiativă);

– Parlamentul European și Consiliul exercită în comun funcțiile legislativă și bugetară
(bicameralism parlamentar);

Această metodă este întâlnită mai ales în domeniul bugetar, cât și în ceea ce era desemnat 
drept domeniu al justiției și afacerilor interne (JAI), în locul căruia noul tratat dorește să 
creeze un spațiu de libertate, de securitate și de justiție. Doar domeniul Politicii externe și de 
securitate comună (PESC) rămâne, în principal, interguvernamental. 

B. ANALIZA DISPOZIțIILOR (NOI) PRINCIPALE PE INSTITUțIE

1. Parlamentul European (articolul 14 TUE)

1.1. Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară, 
precum și funcțiile de control politic și consultativă. 

Tratatul privind Uniunea Europeană confirmă astfel faptul că Uniunea funcționează în 
mare măsură conform principiilor unui regim parlamentar. 
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1.2. „Procedura legislativă ordinară” este cea a codeciziei Parlamentului European și a 
Consiliului la propunerea Comisiei. Această procedură, cu unele specificități, se aplică și 
bugetului în ceea ce privește cheltuielile. 

Tratatul de la Lisabona confirmă și întărește astfel metoda „comunitară” și consolidează 
în special „bicameralismul” Parlament European – Consiliu. 

1.3. Competența Parlamentului European este, de asemenea, lărgită datorită desființării 
structurii cu piloni. În spațiul de libertate, de securitate și de justiție, procedura legislativă 
normală este în principiu de aplicare (chiar dacă există anumite modalități speciale). 

În mod identic, Tratatul de la Lisabona explicitează competențele Uniunii în materie de 
energie. 

Chiar și în PESC, care rămâne marcat interguvernamental, Parlamentul European este 
chemat să joace un rol important (cf  mai jos). 

În această privință, Parlamentul își vede consolidate puterile în ceea ce privește adoptarea 
de acorduri internaționale, căci aprobarea sa va fi necesară pentru toate acordurile care 
fac referire la materii supuse procedurii legislative ordinare pe plan intern. 

1.4. Implicarea deplină a Parlamentului European pe picior de egalitate cu Consiliul în 
controlarea exercitării de către Comisie a puterilor delegate este confirmată și precizată. 
Tratatul de la Lisabona introduce într-adevăr o distincție între actele delegate și actele 
executive. Articolul 290 TFUE acordă Parlamentului puterea de a revoca, la fel ca și 
Consiliul, actele delegate luate de Comisie în virtutea unei delegații legale. Articolul 291 
TFUE stipulează că Consiliul și Parlamentul European definesc, într-o reglementare 
adoptată conform procedurii legislative ordinare, regulile și principiile generale privind 
modalitățile de control a exercitării competențelor de execuție ale Comisiei. În 
conformitate cu articolul 202 TCE actual, doar Consiliul adoptă această decizie (decizie 
numită „comitologie”) după avizul Parlamentului European. 

1.5. De asemenea, Parlamentul este chemat să-și dea aprobarea pentru o întreagă serie de 
decizii ale Consiliului European sau ale Consiliului de mare importanță politică pentru 
viața Uniunii: decizii privind utilizarea anumitor clauze care permit să se treacă de la 
unanimitate la majoritatea calificată (sau de la proceduri legislative extraordinare la 
procedura legislativă ordinară), decizii privind mecanismele de flexibilitate etc. 

Recomandare

Parlamentul European va trebui să își adapteze organizarea și procedurile la 
extinderea competențelor sale. Sunt în pregătire mai multe rapoarte care vor 
formula recomandări în materie. 

1.6. Parlamentul alege Președintele Comisiei. 
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Această alegere schimbă natura numirii Președintelui Comisiei. Alegerea sa de către 
Parlamentul European acordă o mare legitimitate democratică Președintelui ales și 
consolidează poziția sa în ansamblul instituțional al Uniunii. 

Tratatul precizează că Consiliul European propune un candidat pentru președinția 
Comisiei „ținând cont de alegerile din PE și după ce au trecut la consultările 
corespunzătoare”(articolul 17 alineatul 7 TUE). Această dispoziție confirmă și 
formalizează ceea ce s-a derulat de facto cu ocazia numirii Președintelui Comisiei în 
2004. 

Declarația 11 (articolul 17 alineatele 6 și 7 TUE) precizează că „Parlamentul European și 
Consiliul European au o responsabilitate comună în buna derulare a procesului care 
conduce la alegerea Președintelui Comisiei Europene. În consecință, reprezentanți ai 
Parlamentului European și ai Consiliului European vor proceda, în prealabil cu decizia 
Consiliului European, la consultări necesare în cadrul considerat ca fiind cel mai adecvat. 
Aceste consultări vor viza profilul candidaților pentru funcția de Președinte al Comisiei 
ținând cont de alegerile din Parlamentul European, în conformitate cu articolul 17 
alineatul 7 paragraful 1. Modalitățile acestor consultări vor putea fi precizate, în timp util, 
de comun acord între Parlamentul European și Consiliul European.”

În consecință, aceste modalități trebuie precizate urgent. Raportul schițează unele sugestii
(cf. punctul D). 

1.7. Președintele, Înaltul Reprezentant și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de 
Colegiu, unui vot de aprobare al Parlamentului. 

Parlamentul a precizat într-un raport procedurile pentru audierea candidaților comisari în 
scopul armonizării1.

1.8. Parlamentul trebuie să aprobe propunerile de cooperare consolidată (articolul 329 TFUE).

Recomandare

Rolul Parlamentului în declanșarea și mai ales în funcționarea cooperărilor 
consolidate ar putea într-o fază ulterioară să facă obiectul unui raport de inițiativă 
al Comisiei pentru afaceri constituționale. 

1.9. Tratatul de la Lisabona acordă Parlamentului  dreptul de inițiativă în materie de revizuire 
a tratatelor. 

Parlamentul poate, la fel ca și Comisia sau orice stat membru, să supună Consiliului 
proiecte care vizează revizuirea tratatelor (articolul 48 alineatul 2 TUE). Dacă este luată 
în considerare o decizie favorabilă examinării propunerilor propuse, este convocată o 

                                               
1 A6 – 0179/2005: Raportul privind orientările pentru aprobarea Comisiei Europene (7 iunie 2005, Andrew 
Duff).
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Convenție de către Președintele Consiliului European. Parlamentul participă la 
Convenție. 

Consiliul European poate decide să nu convoace Convenția, însă pentru aceasta trebuie să 
obțină acordul prealabil al Parlamentului. 

Dimpotrivă, tratatul nu spune nimic cu privire la rolul Parlamentului în derularea CIG. 
Poate ar fi util ca instituțiile să precizeze principii care să ghideze această participare, 
care ar trebui în mod evident să se mențină cel puțin la nivelul ultimei CIG. 

Recomandare

Această nouă procedură de revizuire, care acordă o putere mărită Parlamentului, ar 
putea, de asemenea, într-o fază ulterioară, să facă obiectul unui raport de inițiativă 
al Comisiei pentru afaceri constituționale. 
Parlamentul ar putea sugera ca un acord interinstituțional să precizeze organizarea 
și derularea CIG, precizând și rolul Parlamentului. 

2. Consiliul European (articolul 15 TUE)

2.1. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona Consiliul European devine o instituție

Nu este cazul în tratatul actual. Unii considerau Consiliul European ca un super-Consiliu. 
Deși lucrează în strânsă cooperare cu Consiliul – secretariatul Consiliului asigurând 
secretariatul Consiliului European – Consiliul European nu a fost totuși niciodată o 
formațiune a Consiliului. 

Făcând din aceasta o instituție și precizând că Consiliul European nu are funcție 
legislativă, Tratatul de la Lisabona confirmă și consolidează poziția sui generis a 
Consiliului European în ansamblul instituțional. Aceasta este accentuată și la nivelul 
președinției. În prezent, președinția Consiliului European coincide cu președinția 
Consiliului. Tratatul oferă Consiliului European o președinție stabilă, diferită de cea a 
Consiliului. 

Noua instituție trebuie să primească un buget specific propriu, cum este cazul pentru 
celelalte instituții ale Uniunii. Probabil vor fi introduse propuneri în bugetul 2009. 

Tratatul prevede că secretariatul va fi asigurat de secretariatul Consiliului (articolul 235 
alineatul 5 TFUE). Nu va exista deci o nouă administrație. Totuși pare indicat să se 
prevadă în bugetul Consiliului European un cabinet în serviciul Președintelui Consiliului 
European, care ar putea fi alineat, cu adaptările necesare, la cel al Președintelui european. 

Secretariatul Consiliului, care se ocupă și de secretariatul Consiliului European, va juca 
de facto un rol important în relația dintre Consiliul European și Consiliu. Într-un fel
acesta este o „interfață”. 
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2.2. Structura

Consiliul European este format din șefi de stat sau de guvern, precum și din președintele 
acestuia și din Președintele Comisiei. La lucrări participă Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe.

Tratatul de la Lisabona modifică structura Consiliului European. Tratatul actual 
stipulează că membrii Consiliului European sunt asistați de ministrul respectiv al 
afacerilor externe. În privința Tratatului de la Lisabona, acesta prevede că membrii 
Consiliului European pot decide să fie asistați de un ministru. Nu există deci automatism 
(Consiliul European ar putea decide eventual de la caz la caz).

Având în vedere creșterea numărului de state membre, ar fi indicat pentru buna 
funcționare a Consiliului European ca acesta să nu reunească decât membrii Consiliului 
European în jurul mesei de conferință, invitații neluând loc la această masă. 

2.3. Misiunea generală

Consiliul European are drept misiune să ofere Uniunii impulsurile necesare dezvoltării 
sale și să definească orientările și prioritățile politice generale. Tratatul precizează că 
Consiliul European nu exercită o funcție legislativă1.

Definiția misiunii generale a Consiliului European este identică cu cea din tratatul actual. 
Precizarea explicită că Consiliul European nu are funcție legislativă a fost adăugată de 
Convenție și ca urmare a acesteia de CIG pentru a evita orice confuzie între funcția 
Consiliului European și cea a Consiliului. 

2.4. Competențele specifice 

Pe lângă rolul general de impuls, Tratatul de la Lisabona încredințează Consiliului 
European un rol important în cadrul politicii externe și de securitate comună și îi 
încredințează sarcini constituționale importante. Acestea din urmă erau în tratatul actual 
încredințate adesea „Consiliului reunit la nivel de șefi de stat sau de guverne”. Această 
instanță nu mai apare în Tratatul de la Lisabona. 

În principiu, Consiliul European decide în consens, ceea ce este o noțiune mai largă decât 
unanimitatea. Pentru sarcinile specifice, Tratatul de la Lisabona precizează cu ce 
majoritate ia decizia Consiliul European. În aceste cazuri, Președintele Consiliului 
European și Președintele Comisiei nu participă la vot. 

2.4.1. În baza tratatului, Consiliul European ia decizii cu caracter constituțional. 

2.4.1.1. Decizii unanime

                                               
1 Interferența Consiliului European în derularea anumitor proceduri legislative (a se vedea infra) nu poate fi 
considerată ca exercitare de funcții legislative, întrucât este vorba doar de luarea unei decizii privind derularea 
procedurii, în cazuri de blocaje particulare, și nu de amestec în definirea conținutului substanțial al legislației în 
cauză.
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– Structura Parlamentului European (articolul 14 alineatul 2 TUE)
– Sistemul de rotație pentru numirea comisarilor. Structura Comisiei 

începând cu 1 noiembrie 2014 (articolul 16 alineatul 9 TUE)
– Modificarea regulilor de vot în cadrul Consiliului de Administrație al 

Băncii Centrale Europene (protocol, articolul 40 alineatul 2)
– Crearea și extinderea competențelor Parchetului European (articolul 86 

alineatul 4 TFUE)
– Aplicarea clauzelor „pasarele”: trecerea de la unanimitate la majoritatea 

calificată (aprobarea Parlamentului European) sau de la procedura
legislativă specială la procedura legislativă ordinară (aprobarea 
Parlamentului European) (articolul 48 alineatul 7 TUE)1;

– Modificarea în întregime sau parțială a celei de-a treia părți „politicile și 
acțiunile interne ale Uniunii” din tratat privind funcționarea Uniunii 
Europene (aprobarea de către statele membre) (articolul 48 alineatul 6 
TUE)

2.4.1.2. Decizii cu majoritate calificată

– Echipele din Consiliu (articolul 236 TFUE)
– Rotația Troïkăi care formează președinția Consiliului (articolul 236 TFUE)

2.4.2. „Consiliul European identifică interesele și obiectivele acțiunii externe a Uniunii” 
(articolul 22 TUE). „Consiliul European identifică interesele strategice ale 
Uniunii, fixează obiectivele și definește orientările generale, inclusiv pentru 
problemele având implicații în materie de apărare” (articolul 26 TUE). În ambele 
cazuri Consiliul European poate lua decizii, care nu pot fi totuși acte legislative. 

Dispozițiile din tratat privind acțiunea externă a Uniunii sunt analizate la punctul 
F de mai jos. 

2.4.3. „Consiliul European definește orientările strategice ale programării legislative și 
operaționale în spațiul de libertate, de securitate și de justiție” (în consens) 
(articolul 68 TFUE).

Contrar a ceea ce se face pentru politica externă comună, nu se stabilește nicio 
relație strictă între activitatea Consiliului European și cea a Consiliului. 

2.4.4. Consiliul European poate adopta procesul legislativ în cadrul unui emergency 
brake (frâne de mână) privind securitatea socială (articolul 48 TFUE) și în cadrul 
cooperării judiciare în materie penală (articolele 82 TFUE și 83 TFUE).

În caz de dezacord în cadrul Consiliului European, procedura este adoptată de 

                                               
1 Există și clauze specifice care merg în același sens: de exemplu, articolul 312 alineatul 2, al doilea paragraf din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitor la trecerea la majoritatea calificată pentru adoptarea 
cadrului financiar multianual sau articolul 31 alineatul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la 
trecerea la majoritatea calificată pentru adoptarea deciziilor în materie PESC.
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facto. Este regretabilă această încălcare a principiului conform căruia Consiliul 
European nu are putere legislativă. 

În cazul articolelor 82 și 83 TFUE, este posibil în materie de JAI să se inițieze o 
cooperare consolidată cu o procedură simplificată1. 

2.4.5. Consiliul European decide cu majoritate calificată 

– Alegerea Președintelui său (articolul 16 alineatul 5 TUE)
– Propunerea Președintelui Comisiei în Parlament (articolul 17 alineatul 7 TUE)
– Numirea Comisiei după aprobarea de către Parlament a listei comisarilor pe 

care a propus-o Consiliul în acord cu Președintele (ales de Parlament) al 
Comisiei (articolul 17 alineatul 7 TUE)

– Numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de 
securitate în acord cu Președintele Comisiei. Această numire este aprobată de 
Parlament în cadrul aprobării listei comisarilor propuși (articolul 18 alineatul 1 
TUE)

– Numirea membrilor consiliului executiv al Băncii Centrale Europene (articolul
283 alineatul 2 TFUE)

2.4.6. Consiliul European adoptă regulamentul său de ordine interioară cu majoritate 
simplă (articolul 235 alineatul 3 TFUE).

Este indicat ca această reglementare să fixeze și modalitățile relației dintre 
Consiliul European și Parlament și, mai exact, modalitățile participării 
Președintelui Parlamentului la reuniunea Consiliului European. 

2.5. Președinția

2.5.1. Consiliul European își alege Președintele cu majoritate calificată pentru un 
mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. 

Durata totală (posibilă) a mandatului Președintelui coincide cu cea a 
Parlamentului European și a Comisiei. Ar exista interes (având în vedere legătura 
politică inevitabilă dintre diferitele funcții) ca și începutul mandatului să coincidă 
.

Președintele Consiliului European nu poate exercita mandat național. În schimb, 
tratatul nu exclude faptul că acesta poate exercita un alt mandat european. Astfel, 
Convenția a dorit în mod explicit să lase calea deschisă exercitării funcției de 
Președinte al Consiliului European de către Președintele Comisiei. Dimpotrivă, 
tratatul nu a reluat sugestia emisă în timpul Convenției care rezerva președinția 
Consiliului European unui Prim Ministru care a participat timp de cel puțin doi 
ani la lucrările Consiliului European. Câmpul de recrutare pentru candidați la 

                                               
1 Același lucru se petrece în cadrul articolului 86 în ceea ce privește extinderea competențelor viitorului Parchet 
european. Însă în acest caz intervenția Consiliului European are mai mult sensul unui catalizator decât al unui 
„emergency brake”.
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Președinția Consiliului European este prin urmare foarte larg. 

2.5.2. Prima misiune a Președintelui Consiliului European este să prezideze și să 
impulsioneze Consiliul European, să îi asigure pregătirea și supravegherea și să 
faciliteze coeziunea și consensul (articolul 15 alineatul 6 TUE).

Astfel cum este definită în tratat, misiunea Președintelui este de a prezida 
Consiliul European. Acesta nu este, așa cum și-ar fi dorit unii, președintele
Uniunii. Alegerea sa doar de către Consiliul European nu îi acordă de altfel 
legitimitatea democratică pe care ar necesita-o o președinție a Uniunii. 

Funcția sa este, de asemenea, clar diferită de președinția Consiliului. 

Pregătirea și supravegherea Consiliului European vor necesita organizarea de 
contacte regulate ale Președintelui Consiliului European cu Președintele Comisiei 
și Președintele Consiliului „Afaceri generale”. Va trebui să se asocieze și Înaltul 
Reprezentant. Este indicat să se structureze aceste contacte. 

2.5.3. Președintele Consiliului European raportează Parlamentului European în urma 
fiecărei reuniuni a Consiliului European (articolul 15 alineatul 6 TUE).

Această dispoziție confirmă tradiția. Totuși, Parlamentul va trebui să fie atent la 
faptul că președinția Consiliului European este diferită de cea a Consiliului. 
Lucrările Consiliului, care este co-legislator cu Parlamentul, au cel puțin tot atâta 
importanță pentru Parlament ca și cele ale Consiliului European. Chiar dacă acest 
lucru nu este în mod explicit prevăzut în tratat, președinția Consiliului în persoana 
Prim Ministrului trebuie deci invitată să-și prezinte programul în Parlamentul 
European la începutul mandatului și să evalueze președinția la sfârșitul 
mandatului. 

2.5.4. „Președintele Consiliului European asigură, la acest nivel și în calitatea sa, 
reprezentarea externă a Uniunii în chestiunile care țin de politica externă și de 
securitatea comună, fără prejudicierea atribuțiilor Înaltului Reprezentant” 
(articolul 15 alineatul 6 TUE).

Această dispoziție confirmă, într-un context diferit, practica actuală. Efectiv Prim 
Ministrul statului membru care asigură președinția Consiliului exercită în prezent 
această reprezentare, asistat de ministrul afacerilor externe.

Reprezentarea externă asumată de Președintele Consiliului European se limitează 
la politica externă și de securitate comună. Comisia asigură reprezentarea în 
celelalte domenii ale acțiunii externe a Uniunii (legate de competențele 
comunitare).

Pentru a evita neînțelegerile, mai exact conflictele de competență, trebuie precizat 
în cadrul politicii externe și de securitate comună ce se înțelege prin „reprezentare 
la nivelul său și în calitatea sa” cu care este însărcinată Președintele Consiliului 
European și aceasta fără prejudicierea atribuțiilor Înaltului Reprezentant, căruia 
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articolul 27 alineatul 2 îi conferă competențe foarte largi de reprezentare. 

2.5.5. Trebuie remarcat că prim ministrul statului membru care își asumă președinția nu 
joacă, în conformitate cu tratatul, niciun rol specific în cadrul Consiliului 
European, în timp ce odinioară sarcina sa principală era președinția Consiliului 
European. Unii sugerează ca această lacună să fie compensată încredințându-i-se
președinția Consiliului „Afaceri generale”, căruia tratatul îi conferă un rol 
important în pregătirea și supravegherea Consiliului European. Aceasta i-ar 
permite prim ministrului din țara care exercită președinția Consiliului să 
pregătească reuniunile Consiliului European și supravegherea lor, împreună cu 
Președintele Consiliului European și cu Președintele Comisiei. 

2.5.6. Președintele Consiliului European convoacă, după decizia Consiliului European, 
în vederea unei modificări a tratatelor, o Convenție și/sau o CIG (articolul 48 
alineatul 2 TUE).

Tratatul nu precizează dacă Președintele Consiliului European are aici vreun rol 
de jucat. 

În trecut, Președintele Convenției a fost numit fie de Convenție, fie de Consiliul 
European. De fiecare dată rolul Președintelui a fost foarte important. Este de dorit 
să se mențină o președinție ad hoc. 

CIG este în prezent prezidată de președinția Consiliului, care prezidează și 
Consiliul European. Tratatul nu o afirmă, însă nimic nu împiedică Consiliul 
European să invite Președintele Consiliului European să prezideze CIG. De 
asemenea, nu este incompatibil cu noul tratat dacă președinția Consiliului 
continuă să prezideze o CIG. 

Recomandare

Parlamentul ar putea propune Consiliului European să formalizeze într-un 
acord interinstituțional rolul Parlamentului European într-o CIG. Acesta va 
trebui însă să se asigure ca acest rol să nu reducă nivelul de participare deja 
obținut de Parlamentul European cu ocazia ultimei CIG. 

3. Consiliul (articolul 16 TUE)

3.1. Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. 

Tratatul atribuie Consiliului în mod explicit rolul de cameră legislativă, la fel ca 
Parlamentul European. Aceasta este consecința logică a generalizării codeciziei.

Consecința logică a acestei noi situații este că Parlamentul ar trebui să aibă aceleași 
privilegii ca și Consiliul în raport cu lucrările Parlamentului European și cu cele ale 
Comisiei; să ne gândim la participarea la anumite grupuri de lucru și la accesul la anumite 
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documente. 

În aceeași logică, tratatul stipulează că Consiliul ține ședințe publice atunci când 
deliberează și votează un proiect legislativ. 

3.2. Consiliul statuează în principiu majoritatea calificată, excepție făcând cazurile în care 
tratatul dispune altfel. 

Tratatul cuprinde mai multe clauze de tip „pasarelă” care autorizează Consiliul European 
(în unanimitate) să permită Consiliului să treacă în anumite domenii de la unanimitate la 
majoritatea calificată și de la procedura legislativă specială la procedura normală. Chiar 
dacă clauzele pasarele au fost doar puțin sau deloc utilizate, existența lor indică sensul 
evoluției dorite de statele membre în cadrul CIG. 

3.3. Consiliul ține ședințele în diferite configurații. Consiliul European este cel care adoptă 
lista acestora.

Cu toate acestea, tratatul menționează două: Consiliul „Afaceri generale” și Consiliul 
„Afaceri externe” (articolul 16 alineatul 6 TUE). Nu este o întâmplare. Tratatul a dorit să 
sublinieze că aceste două echipe joacă un rol central în funcționarea Consiliului. Tratatul 
acordă fiecăreia dintre cele două echipe o misiune specifică. 

În prezent, Consiliul „Afaceri generale” și Consiliul „Afaceri externe” sunt ambele 
formate din miniștrii de externe. De la introducerea politicii externe comune prin Tratatul 
de la Maastricht, activitatea Consiliului „Afaceri externe” a marginalizat Consiliul 
„Afaceri generale”. Convenția a dorit să sublinieze rolul capital al Consiliului „Afaceri 
generale” în noua constelație instituțională. 

3.3.1. Misiunea Consiliului „Afaceri generale” este esențială în noul echilibru 
instituțional. Sarcina sa este triplă:

– Asigurarea coerenței lucrărilor și a activității Consiliului în aceste configurații 
diferite ale Consiliului.

– Coordonarea lucrărilor Consiliului cu cele ale Comisiei și ale Parlamentului 
European.

– Pregătirea și asigurarea acțiunilor ce urmează Consiliului European în legătură 
cu respectivii președinți ai Consiliului European și al Comisiei. 

De altfel, Consiliul „Afaceri generale” are și dosare proprii: probleme 
instituționale, dosare orizontale care afectează mai multe politici ca de exemplu 
extinderea. 

Mai mult, ne-am putea gândi ca Consiliul „Afaceri generale” să fie însărcinat cu 
aprobarea bugetului și a perspectivelor financiare multianuale. 

În realitate, Consiliul „Afaceri generale” trebuie să fie echivalentul Coreper pe 
plan politic. În cadrul funcției sale de coordonare acesta trebuie să tranșeze 
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punctele în discuție care pentru moment, din vina Consiliului „Afaceri generale”, 
sunt prea ușor trimise înapoi Consiliului European. 

3.3.2. Consiliul „Afaceri externe” are în sarcină ansamblul acțiunii externe a Uniunii și 
nu exclusiv a PESC. 

Se pune o problemă specifică pentru politica de securitate comună. Tratatul 
precizează (articolul 42 TUE) că politica de securitate și de apărare comună face 
parte integrantă din PESC. Nu este indicat prin urmare să se creeze o echipă
specifică Consiliului pentru securitate și apărare. Este preferabil, așa cum este 
cazul în prezent, să se invite miniștrii apărării în Consiliul „Afaceri externe”, cu 
atât mai mult cu cât Înaltul Reprezentant este însărcinat cu cele două politici. De 
altfel, declarația 9 (ad articolul 16, alineatul 9) precizează că președinția 
comitetului politic și de securitate este asigurată de un reprezentant al Înaltului 
Reprezentant. 

3.3.3. În măsura în care Consiliul „Afaceri generale” și Consiliul „Afaceri externe” au 
misiuni foarte diferite, este indicat să se diferențieze structura acestora. Dacă este 
evident că miniștrii afacerilor externe fac parte din Consiliul „Afaceri externe”, 
este mai puțin evident că aceștia sunt și membri ai Consiliului „Afaceri generale”,
așa cum este (din motive istorice) cazul în prezent. Activitatea Consiliului 
„Afaceri externe” a luat o asemenea amploare încât nu este realist să se cumuleze 
cele două Consilii. Se poate spera că guvernele statelor membre vor extrage 
consecințele de aici. 

Chiar prim ministrul ar putea, de asemenea, să joace un rol în Consiliul „Afaceri 
generale”, mai exact în pregătirea Consiliului European atunci când țara sa 
exercită Președinția Consiliului. Astfel acesta ar putea – la fel ca Președintele 
Comisiei – să coopereze la pregătirea și la continuitatea lucrărilor Consiliului 
European. 

3.4. Președinția echipelor Consiliului (cu excepția Consiliului „Afaceri externe”) este 
asigurată de reprezentanții statelor membre conform unui sistem de rotație egală. 

La prima vedere, Tratatul de la Lisabona confirmă situația existentă. Totuși proiectul de 
decizie al Consiliului European privind punerea în aplicare a unui anumit număr de 
articole din tratat, în special declarația 9 (ad articolul 16 alineatul 9), conține o mențiune 
importantă: președinția este asigurată de grupuri predeterminate de trei state membre. 
Contrar Troikăi actuale, care prevede rotația câte unui stat membru la fiecare șase luni, în 
Tratatul de la Lisabona este vorba de un grup stabil pentru o perioadă de 18 luni.

În mod normal decizia Consiliului European precizează că aceste grupuri vor fi compuse 
ținând cont de diversitatea lor și de echilibrele geografice și demografice. 

În cadrul programării multianuale, Troïka ar putea elabora, împreună cu Comisia și 
Parlamentul, un program pentru o perioadă de 18 luni, ceea ce ar asigura o mai mare 

Adlib Express Watermark



DT\764564RO.doc 15/43 PE407.666v02-00

RO

continuitate în lucrări (cf. E de mai jos).

Recomandare

Parlamentul ar trebui să invite prim miniștrii din țările membre care formează 
Troïka să-și prezinte programul de 18 luni. În timpul celor 18 luni, prim ministrul 
din țara care exercită președinția ar prezenta Parlamentului European la începutul 
și la sfârșitul președinției acțiunea președinției sale. 

3.5. Un nou protocol consacră existența Eurogrupului, având o președinție stabilă pentru doi 
ani și jumătate. 

Președinția este aleasă de către grup. Președinția Eurogrupului va trebui să vegheze cu 
prioritate la informarea și coordonarea cu Consiliul ECOFIN. Este indicat ca aceasta să 
fie invitată în Consiliul European atunci când acesta abordează problema politicii 
economice și monetare. 

Deși utilizează termenii „dispoziții particulare pentru un dialog consolidat”, protocolul ar 
putea constitui un model în cadrul de cooperare consolidată. Acest fapt este valabil și 
pentru dispozițiile proprii statelor a căror monedă este euro. „Dispozițiile proprii statelor 
a căror monedă este euro” sunt grupate în capitolul 4 din Titlul VIII (TFUE): „politica 
economică și monetară”. 

Trebuie remarcat că aceste dispoziții permit Euro grupului să adopte „măsurile adecvate 
pentru a asigura o reprezentare unificată în cadrul instituțiilor și al conferințelor 
financiare internaționale”(articolul138 alineatul (2) TFUE).

4. Comisia (articolul 17 TUE)

4.1. Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 17 TUE) confirmă, explicitându-le mai 
mult decât o face tratatul actual, misiunea și sarcinile Comisiei. Acesta confirmă și
explicitează practica, așa cum a evoluat aceasta. 

Este foarte important ca tratatul să încredințeze în mod explicit Comisiei sarcina de a 
iniția programarea anuală și multianuală a Uniunii și să sugereze ca aceasta să facă 
obiectul unor acorduri interinstituționale. Dată fiind extinderea competențelor 
comunitare, mai exact în materie de JAI, va fi crucial ca noua Comisie să formuleze de la 
numirea sa un program de legislatură. (cf. E)

De asemenea, tratatul încredințează Comisiei o misiune de reprezentare în domeniile 
competenței sale. Aceasta este deci, pe lângă Președintele Consiliului European și Înaltul
Reprezentant, cea de-a treia instanță care reprezintă Uniunea. Este clar că aceasta va 
necesita o coordonare. 

Articolul 17 alineatul (2) TUE confirmă dreptul de inițiativă al Comisiei pe plan 
legislativ, care își menține cvasimonopolul, practic în termenii actuali. 
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4.2. Principala nouă dispoziție a Tratatului de la Lisabona privind Comisia face referire la 
structura sa. Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia ar trebui să conțină un număr de 
membri care corespunde unei proporții de 2/3 din numărul de state membre. 

Parlamentul European a considerat că, începând cu CIG 2004, reducerea numărului de 
comisari este o reformă esențială și este de regretat că aceasta intră în aplicare abia din 
2014. 

Într-adevăr, Parlamentul European a considerat că reducerea numărului de membri ai 
Comisiei era necesară pentru salvgardarea caracterului de colegiu al Comisiei.

Totuși, Consiliul European din decembrie 2008, reamintind că tratatele în vigoare 
prevedeau reducerea numărului de membri ai Comisiei în 2009, a convenit să se ia o 
decizie conform procedurilor juridice necesare, cu condiția ca Tratatul de la Lisabona să 
intre în vigoare, astfel încât Comisia să poată include în continuare un reprezentant al 
fiecărui stat membru.

Prin urmare, concluziile Consiliului European din decembrie 2008 reamintesc clar faptul 
că, în cazul în care Tratatul de la Lisabona nu este ratificat, se va aplica în continuare 
articolul 213 din Tratatul de la Nisa.

4.3. Tratatul de la Lisabona consolidează rolul președintelui Comisiei, care a evoluat de la un 
tratat la altul de la un „primus inter pares” spre adevăratul „președinte” al Colegiului.
Acordul obținut în Consiliul European din decembrie 2008 de a menține un comisar 
pentru fiecare stat membru va consolida și mai mult rolul Președintelui. Astfel, tratatul 
subliniază că Președintele este cel care decide asupra organizării interne a Comisiei. 
Acesta trebuie să își dea acordul în legătură cu numirea Înaltului Reprezentant. Comisarii 
trebuie să demisioneze la cererea sa. Tratatul de la Lisabona consolidează legitimitatea 
acestuia datorită alegerii sale de către Parlamentul European și datorită faptului că, 
înainte de a-și numi candidatul, Consiliul European este obligat să ia în calcul rezultatele 
alegerilor pentru Parlamentul European. Președintele Comisiei va putea ulterior să se 
prevaleze de o adevărată legitimitate democratică. Unii consideră că partidele politice ar 
putea consolida această legitimitate prezentându-și candidatul – președinte în timpul 
campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului European. 

Concluzie

Ca urmare a Tratatului de la Lisabona, instituțiile politice ale Uniunii vor trebui să studieze un 
nou echilibru interinstituțional. 

Tratatul confirmă și accentuează faptul că Uniunea funcționează după principiile unui regim 
parlamentar. 

Parlamentul European va participa din plin la munca legislativă datorită generalizării 
procedurii de codecizie. Puterea sa legislativă se va extinde și la materiile JAI. Acesta a avea 
competență bugetară deplină, cel puțin în ceea ce privește cheltuielile. Parlamentul European 
va fi implicat în acțiunea externă a Uniunii. 
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Consiliul European va deveni o instituție. Acesta va trebui să își găsească locul în echilibrul 
instituțional în raport cu instituțiile existente, cu atât mai mult cu cât nu va participa la 
activitatea legislativă, care va fi doar de competența Parlamentului European și a Consiliului, 
la propunerea Comisiei. Consiliul European va avea un rol de impuls important și va defini 
interesele și obiectivul strategic al acțiunii externe a Uniunii. 

În același fel, Consiliul va fi, ca și Parlamentul European, o cameră legislativă; în fond acesta 
va avea chiar și puteri legislative puțin mai extinse decât Parlamentul European, în special în 
materie bugetară, și va avea un rol esențial în materie de PESC. Trebuie subliniat rolul crucial 
de coordonare al Consiliului „Afaceri generale”. 

Deși se căuta stabilitatea și simplificarea președinției Consiliului, tratatul se referă la o mai 
mare complexitate, pe care va trebui să o gestioneze. Pe viitor vor exista 3 președinții stabile 
(Consiliul European, Consiliul „Afaceri externe” și Comisia), la care trebuie adăugate 
Președintele Euro grupului și o Troika prezidențială rotativă la Consiliu. Relația și înțelegerea 
dintre responsabilii acestor funcții vor fi hotărâtoare pentru buna funcționare a Uniunii. Este 
de dorit ca această colaborare să fie mai mult sau mai puțin structurată.

C. RELAțIILE INTERINSTITUțIONALE

1. Pentru buna organizare a relațiilor dintre diversele instituții ale Uniunii, este important ca 
tratatul (articolul 295 TFUE) să ofere o bază legală pentru încheierea acordurilor 
interinstituționale. Tratatul stipulează că aceste acorduri pot avea chiar un caracter obligatoriu. 

2. Programarea multianuală și anuală a lucrărilor legislative și bugetare este esențială pentru 
buna funcționare interinstituțională. Tratatul însărcinează în mod explicit Comisia să inițieze
programarea anuală și multianuală. Tratatul sugerează ca aceasta să conducă la un acord 
interinstituțional. Raportul sugerează (cf. punctul E) încheierea unui acord cadru între 
Comisie, Consiliu și Parlament astfel cum este prevăzut la articolul 17 alineatul 1 din TUE.

3. Tratatul privind Uniunea Europeană definește misiunea Parlamentului European 
(articolul 14) și a Consiliului (articolul 16) aproape în aceiași termeni, subliniind astfel 
„bicameralismul” sistemului parlamentar al Uniunii. În consecință, trebuie aliniate dispozițiile 
care au legătură, printre altele, cu accesul la informare și participarea la grupurile de lucru. 

4. Întrucât Consiliul European devine o instituție distinctă, aceasta modifică relațiile 
interinstituționale îndeosebi în raport cu Consiliul. Această relație era mult influențată de 
faptul că atât Consiliul European cât și Consiliul aveau aceeași președinție. Tratatul de la 
Lisabona instaurează o președinție distinctă pentru fiecare dintre aceste două instituții. 

4.1. Președinția Consiliului European este aleasă de acesta cu majoritate calificată pentru un 
mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele 
Consiliului European asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European în 
cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului pentru afaceri 
generale. 
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4.2. Tratatul privind Uniunea Europeană reorganizează președinția Consiliului. 

4.2.1. În conformitate cu articolul 1 din proiectul de decizie a Consiliului European,
(declarația 9) președinția Consiliului, cu excepția echipei de Afaceri externe, este 
asigurată de grupuri predeterminate de trei state membre (Troika) pentru o 
perioadă de 18 luni. Fiecare membru al grupului asigură, pentru o perioadă de șase 
luni, președinția tuturor echipelor din Consiliu (cu excepția Consiliului „Afaceri 
externe”) și a Coreper. 

Troika este un nou element care poate contribui la o mai mare continuitate în 
activitatea legislativă. 

4.2.2. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri externe prezidează Consiliul 
„Afaceri externe”. 

Concluzie: Consiliul European, Comisia și Consiliul „Afaceri generale” au o președinție 
stabilă pentru întreaga legislatură. Consiliul are o președinție rotativă.

5. O președinție rotativă a Consiliului riscă să se găsească într-o poziție de slăbiciune în fața 
a trei președinții stabile. Nu aceasta este intenția tratatului, însă ar putea fi o consecință de 
fapt. O slăbire a președinției riscă să antreneze și o slăbire a Consiliului. Rolul președinției 
Consiliului este important atât în coordonarea lucrărilor Consiliului, cât și în cooperarea și 
codecizia cu Parlamentul și în pregătirea Consiliului European. În momentul în care codecizia 
este generalizată, este în interesul Parlamentului ca Consiliul să fie bine organizat. 

6. Tratatul subliniază rolul crucial al Consiliului „Afaceri generale” și al președinției sale în 
coordonarea lucrărilor Consiliului. Consiliul „Afaceri generale” joacă un rol esențial atât 
pentru coordonarea internă a Consiliului, cât și pentru relația sa cu celelalte instituții. Este 
echivalentul politic al Coreper. Acesta trebuie să recupereze și rolul de instanță de soluționare 
a conflictelor din cadrul Consiliului, evitând obiceiul instituit de a se aduce în fața Consiliului
European multe dintre aceste conflicte, ceea ce îi încarcă inutil agenda. 

De asemenea, tratatul subliniază rolul Consiliului „Afaceri generale” în relația Consiliului cu 
celelalte instituții și mai ales în pregătirea și supravegherea Consiliului European.

În ultimii ani, Consiliul „Afaceri generale”, care are aceeași structură ca și Consiliul „Afaceri 
externe”, a fost marginalizat de amploarea pe care au luat-o lucrările Consiliului „Afaceri 
externe”. Trebuie sperat că guvernele din țările membre vor înțelege că revalorizarea rolului 
Consiliului „Afaceri generale” trece printr-o structură diferită de cea a Consiliului „Afaceri 
externe”. 

Parlamentul trebuie să invite fiecare președinție a Consiliului să prezinte și să evalueze 
programul său în ședință plenară. Contactele Președinției cu comisiile parlamentare trebuie de 
asemenea să fie menținute și chiar intensificate. Consiliul este, împreună cu Comisia, 
partenerul Parlamentului în codecizie. 

7. Declarația 6 insistă asupra necesității respectării, în alegerea persoanelor pentru cele trei 
președinții stabile, a „diversității geografice și demografice a Uniunii, precum și a statelor 
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membre”. Chiar dacă declarația nu menționează acest lucru, va trebui să se țină cont și de un 
echilibru politic, dar și de un echilibru bărbat - femeie. Punctul D de mai sus sugerează un 
calendar și o procedură în vederea optimizării acestui echilibru. 

Recomandare

1. Tratatul dă o bază „constituțională” acordurilor interinstituționale care formează 
de acum înainte baza legală pentru acordurile dintre instituții. Este indicat să se 
negocieze în aplicarea tratatului un număr de acorduri-cadru care ar trebui să 
sublinieze relațiile de bază dintre instituții. 

2. Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să se pună de acord cu 
privire la organizarea programului multianual (legislatura parlamentară) și anual,
precum și cu privire la calendarul numirilor la început de legislatură (a se vedea 
punctele D și E). 

3. În calitate de co-legislator cu Consiliul, Parlamentul ar trebui să aibă aceleași 
drepturi în ceea ce privește accesul la anumite documente și participarea la 
anumite grupuri de lucru. 

4. Parlamentul consideră că secretariatul Consiliului, care asigură, în conformitate cu 
tratatul, secretariatul Consiliului European, ar trebui să cuprindă un serviciu 
specific pentru a asista Consiliul European. Mai mult, este indicat să se prevadă în
bugetul Consiliului European finanțarea unui cabinet în serviciul Președintelui 
Consiliului European, aliniat la cel al Președintelui Parlamentului European.

5. Regulamentul de ordine interioară al Consiliului European ar trebui să definească 
modalitățile relațiilor Consiliului European cu Parlamentul, inclusiv modalitățile 
participării Președintelui Parlamentului la reuniunile Consiliului European. 
Președintele Consiliului European și Președintele Parlamentului European se vor 
pune de acord în acest sens. 

6. Regulamentul Parlamentului European trebuie să prevadă că prim-ministrul 
statului membru care asigură președinția Consiliului prezintă programul 
președinției în Parlamentul European la început de mandat și evaluează rezultatul
acestuia la final de mandat. De asemenea, Troika prezidențială își prezintă 
programul pentru următoarele 18 luni. 

7. Contactele dintre Președinția Consiliului și comisiile parlamentare trebuie să fie 
consolidate. 

8. Parlamentul European subliniază rolul capital pe care îl joacă, în virtutea 
tratatului, Consiliul „Afaceri generale” și președinția acestuia în noul echilibru 
dintre instituții. Este corespondentul politic al Coreper. Rolul său este esențial atât 
pentru coordonarea internă a lucrărilor Consiliului, cât și pentru coordonarea cu 
celelalte instituții. 
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Consiliul „Afaceri generale” va trebui să joace pe viitor o funcție esențială de 
coordonare a activității diferitelor echipe din Consiliu și să soluționeze eventualele 
conflicte care apar la nivelul acestor echipe, care nu trebuie să mai fie trimise în 
mod sistematic Consiliului European. Parlamentul European subliniază importanța 
implicării prim miniștrilor, mai ales în momentul în care țara acestora este 
însărcinată cu președinția semestrială a Consiliului. 

Parlamentul European insistă asupra faptului ca, în conformitate cu tratatul, 
Consiliul „Afaceri generale” să constituie o echipă a Consiliului distinctă de 
Consiliul „Afaceri externe”. Sunt două consilii cheie care au misiuni foarte diferite 
și două președinții diferite, ceea ce necesită o structură distinctă. O participare 
cumulată la cele două consilii nu mai este operațională în noua constelație 
instituțională, căci una se va face întotdeauna pe cheltuiala celeilalte. Parlamentul 
insistă pe lângă statele membre pentru ca acestea să fie conștiente de necesitatea 
de a revaloriza Consiliul „Afaceri generale” și să ia dispozițiile necesare în acest 
scop. 

9. Parlamentul subliniază rolul important al Comisiei în calitate de inițiator al 
programării multianuale și anuale atât pe plan legislativ, cât și pe plan financiar și 
bugetar. 

10. Parlamentul subliniază importanța concertării regulate și structurate între 
Parlament, Consiliu („Afaceri generale”) și Comisie pentru organizarea lucrărilor 
legislative și bugetare. 

D. (PRIMELE) NUMIRI

1. Declarația 6 menționează că „alegerea persoanelor chemate să ocupe funcțiile de 
Președinte al Consiliului European, Președinte al Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate va trebui să țină cont de necesitatea respectării 
diversității geografice și demografice a Uniunii, precum și a statelor membre”. Se poate 
adăuga: „și de diversitatea politică și de echilibrul bărbat – femeie”. 

Dat fiind că articolul 18 (TEU) stipulează faptul că candidatura la președinția Comisiei este 
propusă de Consiliul European „ținând cont de alegerile din Parlamentul European”, pare 
indicat să se înceapă procesul de numire doar după alegerile din Parlamentul European pentru 
a dispune de toate datele necesare echilibrului dorit în declarația 6. 

Alegerea Președintelui Comisiei (în iulie) ar fi în primul rând urmată de numirea de către 
Comisie inclusiv a Înaltului Reprezentant – Vicepreședinte al Comisiei (octombrie). Alegerea 
Președintelui Consiliului European ar încheia ciclul (noiembrie). 

Această ordine are avantajul de a cunoaște la începutul procesului rezultatul alegerilor pentru 
Parlamentul European. Pe de altă parte, Președintele Consiliului European care își termină 
mandatul (a cărui numire nu se poate reînnoi dacă este la al doilea mandat) este cel mai bine 
plasat pentru a organiza concertările necesare între Parlament și Consiliul European prealabile 
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prezentării candidaturilor pentru președinția Comisiei, Înaltul Reprezentant și ceilalți
comisari. În virtutea acestei cronologii, președintele care își termină mandatul în Consiliul 
European este cel care conduce consultările cu Parlamentul înainte de decizia Consiliului 
European privind prezentarea unui candidat care se va supune alegerii Parlamentului 
European. 

Recomandarea de mai sus ar rezulta în calendarul următor:

Prima săptămână din iunie: alegerea Parlamentului European

– săptămânile 1 și 2: constituirea grupurilor politice
– săptămâna 3: Președintele Consiliului European consultă președinții 

grupurilor politice cu privire la președinția Comisiei
– săptămânile 4 și 5: prezentarea de către Consiliul European cu majoritate 

calificată a candidatului la președinția Comisiei

Jumătatea lunii iulie: alegerea Președintelui Comisiei de către Parlamentul 
European, precedată de o audiere. 

–iulie – august – septembrie: prezentarea de către Președintele ales al 
Comisiei a listei comisarilor pentru aprobare de către Consiliul European. 
Propunerea Înaltului Reprezentant de către Consiliul European cu 
aprobarea Președintelui Comisiei. 

– înainte de jumătatea lunii octombrie: aprobarea structurii Comisiei de 
Parlamentul European, inclusiv Președintele și Înaltul Reprezentant. 

Jumătatea lunii octombrie numirea Comisiei de către Consiliul European

Noiembrie: alegerea noului Președinte a Consiliului European. 

Să reamintim că Parlamentul European a pledat într-o rezoluție1 pentru ca data alegerilor să 
fie avansată cu o lună, la jumătatea lunii mai, pentru a facilita procedura sugerată mai sus. 
Într-adevăr, ar fi mai mult timp disponibil pentru consultările care pregătesc alegerea 
Președintelui Comisiei. 

Recomandare

Între Parlamentul European și Consiliul European trebuie încheiat un acord 
privind calendarul și procedura numirilor. Parlamentul European ar putea sugera 
să se plece de la alegerea Parlamentului European, astfel cum a fost propus mai 
sus. 

                                               
1 Rezoluția „privind orientările pentru aprobarea Comisiei Europene” (alineatul 3), votată la 11.12.2005 pe baza 
raportului dlui Duff. 
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2. Articolul 17 TUE stipulează că Președintele Comisiei este ales de Parlamentul European. 
Candidatura acestuia este propusă de Consiliul European „ținând cont de alegerile pentru 
Parlamentul European și după ce s-a trecut la consultările adecvate”. Pe bună dreptate, tratatul 
nu vorbește deci de o consultare formală a Parlamentului. Declarația 11 indică totuși în mod 
clar că este vizat Parlamentul European: „Parlamentul European și Consiliul European au o 
responsabilitate comună în buna desfășurare a procesului care conduce la alegerea 
Președintelui Comisiei Europene. În consecință, reprezentanții Parlamentului European și ai 
Consiliului European vor proceda, în prealabil cu decizia Consiliului European, la consultările 
necesare în cadrul considerat ca fiind cel mai adecvat. Aceste consultări vor viza profilul 
candidaților la funcțiile de Președinte al Comisiei ținând cont de alegerile pentru Parlamentul 
European, în conformitate cu articolul 17 alineatul 7 paragraful 1. Modalitățile acestor 
consultări vor putea fi precizate, în timp util, printr-un acord comun între Parlamentul 
European și Consiliul European”.

Parlamentul European și Consiliul European ar putea conveni asupra procedurii următoare. 
Consiliul European va întâlni Președintele aflat la sfârșitul mandatului în Parlamentul 
European și separat fiecare dintre președinții grupurilor politice (însoțit sau nu de președintele 
partidului sau de o delegație restrânsă). Această consultare se va derula în a treia săptămână 
după alegeri, permițând astfel grupurilor să organizeze prima și a doua săptămână. Consiliul 
European și-ar putea mandata Președintele pentru a duce aceste consultări și pentru a raporta
către Consiliul European. Această procedură evită o luare de poziție formală a Parlamentului 
European, ceea ce ar fi contrar tratatului, dar permite Consiliului European să fie informat în 
totalitate privind poziția grupurilor politice din cadrul Parlamentului. 

Această procedură se va derula sub o presiune puternică a timpului. Este evident că dacă 
alegerile pentru Parlamentul European s-ar derula la jumătatea lunii mai așa cum dorește 
Parlamentul European – în loc de jumătatea lunii iunie, cum este cazul în prezent – derularea 
procedurii s-ar face conform unui calendar mai puțin restrâns. 

Recomandare

Sunt propuse pentru „consultări adecvate” următoarele modalități (articolul 17 
alineatul 7 TUE) după alegeri în vederea prezentării de către Consiliul European a 
unui candidat la președinția Comisiei: să se lase Parlamentului două săptămâni după 
alegerile din Parlament pentru constituirea grupurilor politice. În timpul celei de-a 
treia săptămâni (Președintele Consiliului) Consiliul European consultă separat, pe 
lângă Președintele aflat la sfârșitul mandatului în Parlamentul European, fiecare 
dintre președinții grupurilor politice (însoțiți sau nu de președintele partidului sau de 
o delegație restrânsă).

3. Comisia
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Să ne reamintim că în urma Raportului Duff 1 privind orientările pentru aprobarea Comisiei 
Europene, regulamentul Parlamentului referitor la aprobarea Comisiei a fost modificat.2

4. Primele numiri

Este acum clar că și dacă procesul de ratificare din Irlanda s-ar încheia cu succes, acest lucru 
nu se va întâmpla înainte de alegerile europene din iunie 2009. Prin urmare, în cel mai bun 
caz, Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare numai după alegerile europene din iunie 2009, 
următorul Parlament fiind deja ales. Se pune așadar întrebarea, printre altele, ce consecințe va 
avea acest fapt pentru Parlament în sine, precum și pentru desemnarea viitoarei Comisii.

Concluziile Consiliului European din decembrie 2008 cu privire la reluarea procesului de 
ratificare în acest stat au oferit noi puncte de reper, care ne permit să reîncadrăm această 
tranziție în vederea posibilei intrări în vigoare a Tratatului de la Lisabona spre finalul anului 
curent sau la începutul lui 2010.

4.1. Cu privire la Parlamentul European

În principiu, acest raport nu se ocupă de componența Parlamentului European. Cu toate 
acestea, nu este inutil să se verifice rapid dacă poziția definită de Parlamentul European 
în raportul Lamassoure-Severin a fost respectată în cadrul concluziilor Consiliului 
European din decembrie 2008. Să ne reamintim că Consiliul european de la Lisabona 
ratificase, cu adăugarea unui singur membru („...șapte sute cincizeci, plus 
președintele...."3), propunerea politică formulată de Parlamentul European în cadrul 
acestui raport. În mod logic, Consiliul European a decretat că alegerile vor trebui să se 
deruleze, în orice caz, conform regimului de la Nisa (care prevede 736 de membri, cu un 
maxim de 99 pentru Germania și un minim de 5 pentru Malta). Aceasta înseamnă că dacă 
tratatul intră în vigoare la un anumit interval după alegeri, va fi necesar să se crească 
numărul de deputați ai anumitor state membre, conform propunerii Parlamentului 
European4. Totuși, nu se va putea reduce numărul de deputați germani în funcție. Astfel, 
singura soluție rezonabilă este cea prevăzută de Consiliul European, și anume să se 
prevadă în mod provizoriu (până la alegerile din 2014) ca numărul de deputați să crească 
la 754 (+3). Acest lucru se va putea face, de exemplu, prin integrarea într-un protocol a 
unei norme tranzitorii, a cărei ratificare nu ar trebui să ridice probleme5.

                                               
1 A6 – 0179/2005: Raportul privind orientările pentru aprobarea Comisiei Europene (7 iunie 2005, Andrew 
Duff).
2 A6 – 0198/2008: Raportul privind modificarea regulamentului Parlamentului pentru aprobarea Comisiei (29 
mai 2008).
3 Cu un maxim de 96 și un minim de 6/stat membru, mandatele fiind distribuite între statele membre „în mod 
proporțional degresiv”).
4 A6 – 0351/2007: Raportul privind componența Parlamentului European (3 octombrie 2007, Alain Lamassoure 
– Adrian Severin).
5 Declarații publice ale diferiților conducători europeni, printre care președintele Sarkozy, evocă posibilitatea de 
a face acest lucru în momentul semnării tratatului de aderare a Croației. Aceasta ar putea fi o posibilitate dacă 
acest tratat ar fi semnat și ratificat la timp pentru a permite adaptarea componenței Parlamentului European la o 
dată apropiată celei de intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Totuși, această adaptare ar trebui, în acest 
caz, să se asocieze suplimentării numărului de membri care vor fi atribuiți Croației, ceea ce ar face ca numărul 
membrilor Parlamentului să depășească 754, chiar și pe parcursul legislaturii 2009-2014. Acest lucru ar putea fi 
recomandabil, cu condiția să se obțină acordul politic informal al Parlamentului European (așa cum s-a făcut 
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Cu condiția ca tratatul de la Lisabona să fie aprobat, cei aleși vor putea fi invitați să asiste 
ca observatori fără drept de vot.

4.2. Cu privire la procedura de desemnare a Comisiei

4.2.1. Consiliul European din decembrie 2008 stipulează că procesul de desemnare a 
viitoarei Comisii, cu precădere desemnarea președintelui acesteia, va fi inițiat 
imediat după alegerea Parlamentului European, care va avea loc în iunie 2009.

În principiu, aceasta înseamnă că procesul de desemnare a viitoarei Comisii va fi 
inițiat conform dispozițiilor Tratatului de la Nisa. Decizia Consiliului European 
din decembrie 2008 nu menționa explicit decât desemnarea președintelui 
Comisiei, de unde întrebarea dacă intenția Consiliului European este aceea de a 
permite întregului proces să se deruleze conform acelorași reguli.

Așadar, trebuie clarificată modalitatea de gestionare a procedurii de desemnare a 
următoarei Comisii, având cu precădere în vedere calendarul și diferitele 
implicații ale diverselor faze din cadrul procedurii, conform Tratatului de la Nisa 
sau Tratatului de la Lisabona.

4.2.2. Dacă procesul de desemnare a următoarei Comisii, în special în ceea ce privește
desemnarea președintelui acesteia, este inițiat fără întârziere după alegerile 
Parlamentului European din iunie 2009, acest proces va debuta într-un moment în 
care Tratatul de la Lisabona nu va fi fost încă ratificat; ori puterile Parlamentului 
European în cadrul procesului de desemnare a președintelui Comisiei sunt în mare 
parte consolidate de Tratatul de la Lisabona.

În realitate, în conformitate cu Tratatul de la Nisa, președintele Comisiei este 
„desemnat de Consiliul reunit la nivelul șefilor de stat sau al guvernului, cu 
aprobarea Parlamentului”. În privința Tratatului de la Lisabona, acesta prevede că 
președintele este „ales de Parlament la propunerea Consiliului European, în urma
consultărilor adecvate”.

Prin urmare, Parlamentul trebuie să fie foarte atent pentru ca prerogativele să nu 
fie contestate și să nu se ajungă la o situație în care să se numească un președinte 
„conform procedurii de la Nisa” pentru a exercita „puterile conform Tratatului de 
la Lisabona”.

În cazul în care Consiliul European își menține decizia din decembrie 2008, 
Parlamentul European trebuie să insiste pentru ca șefii de stat sau de guvern să 
țină (informal) cont de noile puteri dobândite de Parlamentul European în virtutea 
Tratatului de la Lisabona cu privire la desemnarea președintelui Comisiei. Mai 

                                                                                                                                                  
acest lucru înainte de adaptarea Tratatului de la Lisabona), avându-se în vedere faptul că după intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European va avea responsabilitatea, la inițiativa sa și cu aprobarea 
Consiliului European, de a decide cu privire la componența Parlamentului European și, cu precădere, de a decide 
cu privire la o nouă redistribuire în așa fel încât să se ajungă la 751 pentru alegerile din 2014, conform 
principiilor și procedurii prevăzute de tratatul de la Lisabona.
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exact, rezultatele electorale ar trebui avute în vedere și ar trebui să se desfășoare 
consultări cu principalele familii politice europene reprezentate în cadrul 
Parlamentului European. Dacă Consiliul European dorește să acționeze în acest 
mod, va trebui să prevadă timpul necesar consultării după alegerea Parlamentului 
European, înainte de a prezenta Parlamentului European o candidatură la 
președinția Comisiei. Această procedură ar avea avantajul de a fi substanțial în 
conformitate cu noile reguli ale Tratatului de la Lisabona, fără a comite ilegalități 
în ceea ce privește Tratatul de la Nisa, în vigoare.1

În cazul ratificării Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European va putea să 
aleagă în mod oficial președintele Comisiei, a cărei desemnare va fi fost aprobată 
în prealabil conform procedurii stipulate de Tratatul de la Nisa. Și aceasta cu atât 
mai mult cu cât Consiliul European va fi respectat în mod neoficial procedura de 
consultări stipulată de Tratatul de la Lisabona în momentul desemnării 
candidatului după alegerile europene.

4.2.3. Situația este diferită în privința Comisiei, în măsura în care Tratatul de la Nisa 
prevede că numărul de comisari va fi mai mic decât numărul de state membre 
(ceea ce nu ar mai fi valabil dacă Tratatul de la Lisabona ar intra în vigoare, în 
urma declarației Consiliului European din decembrie 2008); în plus, Tratatul de la 
Nisa nu prevede, spre deosebire de Tratatul de la Lisabona, un vicepreședinte / 
Reprezentant Înalt.

În ipoteza unei ratificări a Tratatului de la Lisabona de către irlandezi cu ocazia 
unui nou referendum, numirea noii Comisii cu aplicarea Tratatului de la Nisa nu 
este evidentă. Comisia ar trebui să fie desemnată oficial și să își înceapă mandatul 
conform structurii și competențelor stipulate de Tratatul de la Lisabona după 
intrarea în vigoare a acestuia. Cu alte cuvinte, conform versiunii mai optimiste –
care se bazează pe organizarea unui referendum irlandez până cel târziu în 
octombrie 2009 -, la începutul lui 2010.

4.2.4. Ori, conform Tratatului de la Nisa2, mandatul Comisiei în exercițiu se încheie în 
data de 31 octombrie 2009. Singura posibilitate de a modifica această dispoziție ar 
consta într-o modificare a dreptului primar (protocol, etc.), ceea ce nu pare a fi o 
prioritate pentru cele 27 state membre. Dimpotrivă, dacă noua Comisie nu ar fi 

                                               
1 În realitate, aceasta nu ar fi decât reluarea, într-o mai mare sau mai mică măsură, a scenariului din 2004, care 
corespundea deja neoficial și într-o mare măsură preconizărilor Tratatului Constituțional, care tocmai fusese 
încheiat și apoi confirmat prin Tratatul de la Lisabona. Consiliul European își va demonstra voința politică 
exprimându-și dorința de a ține cont de dezideratele alegătorilor europeni. De altfel, nu putem uita că, și în lipsa 
unei prevederi care să impună alegerea președintelui Comisiei de către Parlamentul European, Tratatul de la Nisa 
stipulează deja aprobarea candidatului desemnat de Consiliul European de către Parlamentul European, a cărui 
decizie este obligatorie nu numai din punct de vedere politic, dar și juridic (cu o altă deosebire importantă: în 
timp ce Tratatul de la Lisabona impune majoritatea absolută pentru alegerea sa, conform Tratatului de la Nisa, 
majoritatea simplă este suficientă pentru aprobare). 

2 Cu modificările introduse prin documentul referitor la condițiile de aderare la Uniunea Europeană aplicabile 
pentru Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica 
Ungaria, Republica Malta, Republica Polonia, Republica Slovenia și Republica slovacă și adaptărilor tratatelor 
pe care se bazează Uniunea Europeană (articolul 45 paragraful (c))
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încă numită până la acea dată, Comisia prezentă ar trebui să rămână în funcție, dar 
puterile sale ar fi, în acest caz, după câte se pare, reduse la gestionarea afacerilor 
curente. Se poate prevedea că o astfel de situație va dura câteva săptămâni, 
respectiv una sau două luni, dar nu mai mult. 

În acest context, noul Parlament va fi cel responsabil pentru a gestiona, cât mai 
bine cu putință, în colaborare cu Consiliul European, procedura de desemnare a 
noii Comisii pentru a permite posibilitatea de derulare a acesteia avându-se în 
vedere noua componență și noile competențe ale Comisiei, precum și noile puteri 
ale Parlamentului European stipulate de Tratatul de la Lisabona.

4.2.5. Trebuie, de asemenea, avută în vedere posibilitatea ca referendumul să nu aibă un 
rezultat pozitiv și ca Tratatul de la Lisabona să nu poată intra în vigoare la 
începutul lui 2010. Trebuie reamintit că regulile Tratatului de la Nisa se vor aplica 
în continuare și că va trebui, prin urmare, ca Consiliu European, așa cum prevede 
Protocolul privind extinderea Uniunii Europene, să adopte decizia prin care se 
stabilește numărul de membri ai viitoarei Comisii (care trebuie obligatoriu să fie 
mai mic decât cel al statelor membre din Uniune) și condițiile conform cărora se 
va organiza rotația egală stipulată în același protocol.

Recomandare

Rolul politic care revine Parlamentului European în alegerea președintelui 
Comisiei și desemnării componenței acesteia – inclusiv Înaltul Reprezentant 
– trebuie să respecte, în orice caz, în esență dispozițiile stipulate în Tratatul 
de la Lisabona, chiar dacă procedura debutează sub egida Tratatului de la 
Nisa. Pentru a se atinge acest obiectiv, instituțiile ar trebui să încheie un 
acord politic.

5. În ceea ce privește președinția Consiliului European, o declarație anexată la concluziile 
Consiliului European din decembrie 2008 stipula următoarele măsuri tranzitorii: 

În ipoteza în care Tratatul de la Lisabona ar intra în vigoare la o dată la care mandatul 
semestrial de președinție a Consiliului a început deja, Consiliul European este de acord cu 
următoarele, pentru a se ține cont de lucrările de pregătire și a se asigura o bună continuitate a 
lucrărilor:

− autoritățile competente ale statului membru care exercită președinția trimestrială a 
Consiliului la acea dată vor continua să prezideze toate întrunirile rămase referitoare la 
Consiliu și la Consiliul European, precum și întrunirile cu statele terțe, până la finele 
semestrului;

− următoarea președinție semestrială a Consiliului va avea îndatorirea de a lua măsurile 
concrete necesare cu privire la aspectele organizaționale și materiale referitoare la 
exercitarea președinției Consiliului European și Consiliului Afacerilor Externe pe parcursul 
semestrului, conform dispozițiilor tratatului. Între președinția respectivă, președintele (ales) 
al Consiliului European și Înaltul Reprezentant (desemnat) al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica securității se vor desfășura consultări strânse pe această temă.
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E. SPRE O PROGRAMARE INTERINSTITUțIONALĂ DE LEGISLATURĂ

Până în prezent s-a asistat la mai multe exerciții mai degrabă separate de programare 
strategică și operațională între instituții. Într-adevăr, Comisia dezvoltă un dialog cu privire la 
programarea strategică și legislativă cu Parlamentul European și, în paralel, cu Consiliul. Însă 
cele două ramuri ale puterii legislative nu s-au angajat niciodată într-un dialog substanțial 
privind prioritățile lor politice și programarea operațională a respectivelor activități. 
Generalizarea codeciziei și a noilor dispoziții ale Tratatului de la Lisabona invită la stabilirea 
unei astfel de programare interinstituțională.

1. Inovațiile aduse de Tratatul de la Lisabona

Modificările aduse de Tratatul de la Lisabona privind programarea permit, dacă există voință 
politică, ameliorarea acestei stări de lucruri. 

1.1. În ceea ce privește Comisia, instituția care deține în principal dreptul de inițiativă 
legislativă, articolul 17 prevede că „Aceasta ia inițiativele programării anuale și 
multianuale ale Uniunii pentru a ajunge la acorduri interinstituționale”. 

1.2. În ceea ce privește Consiliul European, articolul 15 TUE stabilește că: 1. Consiliul 
European dă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării sale și îi definește orientările și 
prioritățile politice generale. Acesta nu exercită o funcție legislativă”. 

Această misiune generală este completată de o misiune specifică în domeniul spațiului de 
libertate, securitate și justiție: în conformitate cu articolul 68 TFUE, „Consiliul European 
definește orientările strategice ale programării legislative și operaționale în spațiul de 
libertate, securitate și justiție”. 

1.3. În ceea ce privește Consiliul, articolul 16 TUE menționează că acesta „exercită funcții de 
definire a politicilor și de coordonare în conformitate cu condițiile prevăzute de tratate”. 

Declarația 9 conține un proiect de decizie a Consiliului European privind exercitarea 
președinției Consiliului, al cărui articol 1(2) prevede că: „2. Fiecare membru al grupului 
(Troika) asigură pe rând, pentru o perioadă de șase luni, președinția tuturor echipelor din 
Consiliu, cu excepția echipei pentru afaceri externe. Ceilalți membri ai grupului asistă 
președinția în toate responsabilitățile sale, pe baza unui program comun. Membrii 
grupului pot conveni între ei alte aranjamente”. 

Articolul 3 din același proiect de decizie prevede că „Consiliul «Afaceri generale»
asigură, în cooperare cu Comisia, coerența și continuitatea lucrărilor diferitelor 
configurații din Consiliu în cadrul unei programări multianuale. Statele membre aflate la 
președinție emit, asistate de secretariatul general al Consiliului, toate dispozițiile utile 
pentru organizarea și bunul mers al lucrărilor Consiliului”. 

1.4. Tratatul de la Lisabona acordă și o bază legală programării financiare multianuale (cf. 
mai jos punctul 3). Se impune o legătură cu programarea politică și legislativă chiar dacă
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acest lucru nu este prevăzut în mod explicit în tratat. 

2. Câteva probleme privind raza de acțiune și conținutul programării 

2.1. Programarea este prin natura sa un exercițiu interinstituțional necesar: dacă fiecare 
instituție a Uniunii ar urma o agendă politică complet autonomă fără consultarea cu 
celelalte instituții și și-ar defini propriul calendar în funcție de prioritățile sale, articularea 
între instituții ar fi foarte dificilă, iar coerența politicilor Uniunii, precum și derularea 
procedurilor ar suferi. Programarea este deci o necesitate practică, o necesitate de 
coordonare a activității diferitelor instituții în jurul anumitor obiective definite în comun. 
Acesta nu urmărește însă să pună în discuție competențele specifice ale fiecărei instituții, 
nici procedurile de decizie definite în tratate, în special termenele pe care le stabilesc 
tratatele, care sunt imperative. 

2.2. Acest fapt este bine transpus în formularea articolului 17. Comisia are inițiativa 
programării, care poate ajunge (nu este o obligație) la acorduri interinstituționale. 

Să reamintim că acordurile interinstituționale sunt în sfârșit recunoscute formal la
articolul 295 TFUE: „Parlamentul European, Consiliul și Comisia procedează la 
consultări reciproce și organizează de comun acord modalitățile cooperării lor. În acest 
sens acestea pot, respectând tratatele, să încheie acorduri interinstituționale care pot avea 
un caracter obligatoriu”. 

Din lectura acestei dispoziții se deduce cu ușurință că acordurile interinstituționale pot 
sau nu să aibă un caracter obligatoriu, conform voinței exprimate de părți: este la fel de 
evident că principiul potrivit căruia acordurile interinstituționale, chiar și în cazurile în 
care ar avea un caracter obligatoriu, nu pot restrânge competențele instituțiilor astfel cum 
sunt definite în tratate. 

2.3. În ceea ce privește raza de acțiune și conținutul programării, se poate face distincția între:

a) inițiativele de programare strategică cu un conținut mai degrabă politic care definește 
prioritățile și obiectivele politice ale Uniunii pentru o perioadă anume;

b) inițiativele care vizează mai degrabă o programare operațională a activităților, 
(organizarea muncii, definirea calendarelor, schimburi de informații privind derularea 
procedurilor, etc.). Acest raport se concentrează pe necesitățile primului tip de 
programare, fără a ignora importanța pe care cea de-a doua o va avea pentru a duce la 
bun sfârșit îndeplinirea obiectivelor definite în programarea strategică. 

2.4. Declarația 9 poate duce la confuzie în măsura în care face referire la articolul 3 la 
„programarea multianuală” referitor la rolul Consiliului „Afaceri generale” și la articolul 
1 alineatul 2 la „programele comune” (pentru 18 luni) a grupelor de trei președinții. 
Interpretarea evidentă pare să fie că programarea multianuală se referă la cea pe care o 
inițiază Comisia (articolul 17 alineatul 1 TUE), programele comune ale Troikelor 
prezidențiale trebuind să se integreze în programarea multianuală. Ar fi util ca Consiliul 
să precizeze relația dintre aceste două tipuri de programare. 
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2.5. Atunci când se vorbește de programare, aceasta se referă mai ales la trioul Comisie –
Parlament – Consiliu. Însă trebuie ținut cont și de ceilalți doi actori: Consiliul European 
pe de o parte, având în vedere rolul său de impulsionare politică; și, pe de altă parte,
Înaltul Reprezentant, în calitate de Președinte al Consiliului „Afaceri externe”. 

3. Legătura dintre programarea strategică și programarea financiară (Cadrul 
financiar multianual)

3.1. Pe de altă parte, este esențial să se stabilească o legătură între programarea strategică și 
programarea financiară, care este pentru prima dată recunoscută în tratate în mod explicit. 
Acestea îi atribuie chiar și un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în raport cu 
bugetul anual. De fapt tratatul prevede adoptarea de către Consiliu, cu aprobarea 
Parlamentului European, a unui regulament care conține cadrul financiar multianual, care 
trebuie să aibă o durată de cel puțin cinci ani. În realitate, programarea financiară 
multianuală are un caracter politic și legislativ evident: aceasta definește prioritățile 
politice ale Uniunii (în sectoarele de activitate care trebuie să fie sprijinite financiar),
precum și mijloacele pentru a le atinge. Definirea unui cadru financiar multianual este de 
altfel întotdeauna însoțită de un pachet legislativ în care Comisia concretizează 
inițiativele necesare pentru a oferi Uniunii programele operaționale pentru care sunt 
prevăzute creditele. 

3.2. Legislația cu efect financiar nu reprezintă totuși singurul tip de activitate legislativă a 
Uniunii în perioada în cauză. Se poate estima că jumătate din legislația europeană nu are 
incidență financiară, de exemplu în ceea ce privește o bună parte a legislației privind 
punerea în aplicare a pieței interne, legislația privind apropierea / armonizarea 
legislațiilor naționale în diferite sectoare, legislația din domeniul fiscal, legislația privind 
domeniile cooperării judiciare civile și penale etc., de unde importanța pe care o ia 
programarea strategică conform legii. În plus, trebuie ținut cont de faptul că, pentru unele 
pachete legislative mari de acest tip, durata procedurii depășește uneori cu mult durata 
mandatului Comisiei și al Parlamentului (de exemplu: statutul societății de drept 
european) și face obiectul unei consecințe particulare. De altfel, se întind pe mai multe 
legislaturi programele politice pe termen lung privind viitorul Uniunii, precum „Strategia 
de la Lisabona”. 

4. Spre un contract / program de legislatură?

4.1. În acest context, se recomandă înscrierea programării între instituții într-un adevărat 
„contract” sau „program de legislatură”, care să conțină o programare strategică de 
legislatură, agreată de instituții. În acest scop Comisia trebuie să prezinte o dată cu 
intrarea sa în funcție prioritățile politice și obiectivele strategice pentru cei cinci ani ai 
mandatului său. 

Cu ocazia acestei prezentări, care ar trebui să aibă loc înainte de finele anului intrării sale 
în funcție, Comisia ar trebui să includă și primele elemente care privesc evoluția necesară 
a finanțelor europene pentru a-și susține obiectivele strategice. 

Pe baza priorităților și a obiectivelor prezentate de Comisie, instituțiile – Comisia, 
Parlamentul și Consiliul – ar putea atunci să se pună de acord asupra unui „program”
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adevărat sau „contract de legislatură” care ar ghida acțiunea Uniunii în timpul acestei 
perioade. 

Acest „contract” sau „program”’ ar putea eventual să îmbrace forma unui „program 
comun”, un tip special de „declarație comună”. 

Trebuie să i se atribuie acestuia un caracter obligatoriu? Chiar dacă poate fi considerat ca 
o formă de acord interconstituțional, pare mai logic ca acesta să fie considerat mai 
degrabă drept un angajament politic a cărui neaplicare nu antrenează decât ruptura unei 
relații de încredere politică între instituții. Totuși, atunci când acest raport de încredere 
este instituționalizat, cum este cazul între Parlamentul European și Comisie, ruptura sa 
poate, logic, să aibă consecințe politice importante. 

4.2. Pe baza acestui „contract” sau „program” comun, Comisia ar trebui prin urmare, înainte 
de sfârșitul lunii iunie din anul următor intrării sale în funcție, să-și prezinte propunerile 
pentru cadrul financiar multianual, însoțite de lista inițiativelor legislative necesare pentru 
punerea în aplicare a programelor specifice de execuție a cadrului financiar. Astfel, 
negocierile privind acest cadru financiar multianual ar putea să se întindă pe durata celui
de-al doilea semestru al acestui an, astfel încât să fie adoptat înainte de sfârșitul anului și 
să intre în vigoare la începutul anului următor (N + 2, N fiind anul alegerii Parlamentului 
European1). 

Dat fiind că Tratatul de la Lisabona prevede un cadru financiar cu o durată de cel puțin 5 
ani, acest calendar ar avea avantajul că perioada acoperită de cadrul financiar multianual
corespunde mandatului Parlamentului European și al Comisiei. 

Pentru aceasta, trebuie totuși să se treacă de la logica actuală a programelor financiare de 
7 ani spre 5 ani, ceea ce implică o fază de tranziție: soluția cea mai rezonabilă ar fi atunci 
să se prevadă o extindere de doi ani suplimentari pentru actualul cadru financiar pentru a 
acoperi perioada până la sfârșitul anului 20152, în timp ce în prezent programul se 
termină la sfârșitul anului 2013.

Aceasta se poate realiza cu ușurință în măsura în care Tratatul de la Lisabona cere să se 
treacă de la actualul sistem „ad hoc” bazat pe acorduri interinstituționale, la un act 
legislativ (o reglementare) adoptat după o procedură legislativă specială. Această 
„transformare” trebuie oricum făcută o dată cu intrarea în vigoare a tratatului. Ar fi un 
moment privilegiat pentru a găsi un acord privind prelungirea propusă. Acesta ar putea 
merge împreună cu evaluarea prevăzută în acordul interinstituțional existent. 

4.3. „Contractul” sau „programul” de legislatură ar constitui, prin cadrul financiar multianual,
conținutul esențial al programării multianuale prevăzute la articolul 1 alineatul 2 din 
proiectul de decizie conținut la Declarația 9 în ceea ce privește Comisia și Consiliul 
„Afaceri generale”.

                                               
1 În acest sens, a se vedea raportul dlui Boge privind provocările politice și mijloacele bugetare ale Uniunii 
extinse 2007-2013 și raportul dlui Guy-Quint.
2 Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestionare financiară din 17 mai 2006. 
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Astfel concepute, acestea ar servi prin urmare drept cadru pentru alte exerciții de 
programare prevăzute în Tratatul de la Lisabona, mai exact:

– programele comune ale fiecărui grup de trei președinții pentru cele 18 luni ale 
mandatului acestora (care, la rândul lor, încadrează programele individuale ale 
fiecăreia dintre cele trei președinții pentru semestrul său de activități)1; în acest sens, 
din punctul de vedere al Parlamentului European, care ar fi ratificat deja „contractul”
sau „programul de legislatură” și cadrul financiar multianual, ar trebui consolidat 
dialogul cu președinția Consiliului „Afaceri generale” / trioul președințiilor ulterioare,
pentru ca acesta să-și poată face auzită vocea suficient în pregătirea acestei 
programări. De asemenea, Parlamentul European ar putea eventual să organizeze 
dezbateri (comisii + plenare) și să ia poziție (printr-o rezoluție?) privind fiecare dintre 
aceste programe. 

– programarea anuală, transpusă în prezentarea programului de lucru și legislativ al 
Comisiei; în acest sens, Parlamentul European trebuie să insiste pentru consolidarea 
mecanismelor de dialog privind prezentarea programului Comisiei prevăzut în prezent 
în acordul-cadru Parlament – Comisie. De asemenea, Comisia discută despre 
programul său în detaliu cu Consiliul. Ne-am putea gândi la consolidarea caracterului 
cu adevărat interinstituțional al acestei proceduri pentru ca programul să fie la sfârșit 
rezultatul unui angajament al trei instituții, sau ca cele trei instituții să își asume o 
poziție comună în ceea ce privește programul anual. 

4.4. Aceste exerciții diferite de programare strategică trebuie să fie însoțite de mecanismele 
necesare privind programarea operațională și coordonarea legislativă existente, care ar 
trebui chiar să fie consolidate pentru a asigura un dialog mai intens între Parlamentul 
European și diferiții actori. Aceasta se poate face la nivelul plenarei, dar și al conferinței 
președinților grupurilor politice și al comisiilor parlamentare. O ipoteză de aprofundat ar 
fi crearea unui grup instituțional la nivel înalt (de exemplu: un vicepreședinte al 
Parlamentului și / sau Președintele Conferinței Președinților + președinția Consiliului 
„Afaceri generale” + un vicepreședinte al Comisiei), care ar putea să se reunească regulat 
pentru a asigura planificarea operațională, schimbul de informații privind dosarele 
prioritare etc.

Subliniem încă o dată importanța Consiliului „Afaceri generale” și a președinției sale în 
cadrul acestei concertări. Acest rol ar fi consolidat dacă, după cum subliniază raportul 
mai sus, Consiliul „Afaceri generale” ar fi însărcinat cu aprobarea bugetului și a cadrului 
financiar multianual. 

Recomandare

1. Activitățile de programare ar putea fi concepute în felul următor: 

                                               
1 Astfel conceput, rolul Comisiei în ceea ce privește programarea anuală a Consiliului „Afaceri generale” 
corespunde cu ceea ce este prevăzut fie la nivelul Declarației 9 citate, fie în acordul interinstituțional „o mai bună 
legiferare”.
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– o dată intrată în funcțiune, noua Comisie prezintă, înainte de sfârșitul anului, 
prioritățile sale politice și obiectivele strategice pentru cincinalul mandatului 
său, însoțite de o prevedere generală a inițiativelor legislative pe care 
intenționează să le ia și de evoluția finanțelor Uniunii necesară pentru 
realizarea obiectivelor propuse;

– Programul în cauză este discutat cu Parlamentul European și cu Consiliul și 
face obiectul unui „contract de legislatură” agreat de cele trei instituții;

– ulterior, Comisia își prezintă, înainte de sfârșitul primului semestru al anului 
următor intrării sale în funcție, propunerile pentru cadrul financiar multianual, 
care va trebui să aibă o durată de 5 ani. Aceste propuneri sunt însoțite de un 
pachet care menționează inițiativele legislative necesare concretizării 
programelor de punere în aplicare a deciziilor financiare. Cadrul financiar 
multianual va trebui deci să fie adoptat înainte de sfârșitul anului curent de 
către Parlamentul European și de Consiliu, astfel încât să poată intra în vigoare 
la începutul anului următor (N+2, N fiind anul alegerilor din Parlamentul 
European). 

– aceasta implică o fază de tranziție pentru a trece de la programarea 
financiară actuală pe calea acordurilor interinstituționale de 7 ani la 
programarea obligatorie din punct de vedere juridic pentru 5 ani; în acest 
scop, instituțiile trebuie să se pună de acord asupra transformării cadrului 
financiar conținut în AII actual într-un regulament care să conțină cadrul 
financiar și asupra prelungirii duratei actualului cadru financiar (2007-
2013) până la sfârșitul anului 2015, pentru ca viitorul cadru financiar 
multianual să poată intra în vigoare la începutului anului 2016 și să 
acopere perioada de până la sfârșitul anului 2020. 

– pe baza „contractului de legislatură” și a cadrului financiar multianual:

– grupurile de trei președinții elaborează, în cooperare cu Comisia și în 
dialog cu Parlamentul European, programul comun pentru cele 18 luni de 
activități; pe baza acestui program comun fiecare dintre cele trei 
președinții își elaborează programul pentru semestrul său de activități 
pentru funcția de președinție, în cooperare cu Comisia și în dialog cu 
Parlamentul European;

– Comisia își elaborează programul anual de lucru și legislativ, în dialog 
aprofundat cu Consiliul și cu Parlamentul European;

– Parlamentul European și Consiliul adoptă bugetul anual; 

– cele trei instituții aprofundează dialogul interinstituțional pentru a-și coordona 
programarea operațională și calendarele lor respective, în special în ceea ce 
privește calendarul legislativ. 

2. Instituțiile stabilesc un acord-cadru care definește orientările majore ale acestor 
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activități diferite de programare. 

F. ACțIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII

1. Spre deosebire de Tratatul Constituțional, Tratatul de la Lisabona nu regrupează toate 
dispozițiile privind acțiunea externă a Uniunii într-un singur capitol. Într-adevăr, Tratatul 
Constituțional relua la Titlul V din cea de-a treia parte (care corespunde per ansamblu
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene) toate dispozițiile privind acțiunea externă a 
Uniunii. Astfel, Convenția dorea să sublinieze unitatea acțiunii externe.

Reluând dispozițiile privind politica externă și de securitate comună în tratatul Uniunii (Titlul 
V TUE)1 și pe cele privind „acțiunea externă în domenii altele decât cel al PESC” în cea de-a 
cincea parte a TFUE, CIG 2007 a dorit să facă distincția între cele două în mod clar. Mai 
mult, articolul 40 TUE menționează că punerea în aplicare a fiecăreia dintre cele două politici 
nu poate afecta procedurile și întinderea respectivă a atribuțiilor fiecăreia dintre acestea. 

Chiar dacă diferența este în principal simbolică și fără mari consecințe practice – îndeosebi 
pentru că Uniunea dobândește personalitate juridică, sunt eliminați pilonii, iar articolul 1
alineatul 2 TFUE afirmă în mod clar că cele două tratate au aceeași forță juridică – este 
mărturia unei abordări și a unei sensibilități diferite. 

Cu toate acestea, scopul rămâne în mod clar coerența globală a acțiunii externe, ceea ce 
subliniază explicit Tratatul de la Lisabona la articolul 21 TUE reluând același articol 
introductiv pentru cele două părți care țin de politica externă (articolul 23 TEU și articolul 205 
TFEU): „acțiunea Uniunii pe scena internațională, cu titlul prezentului capitol, se bazează pe 
principiile, urmează obiectivele și este dusă în conformitate cu dispozițiile generale vizate în
capitolul 1” (articolul 21-22 TUE) (din titlul V al Tratatului Uniunii). 

Măsura principală în vederea asigurării coerenței ansamblului acțiunii externe a Uniunii este 
cu siguranță crearea postului de Înalt Reprezentant pentru PESC, precum și crearea unui 
serviciu comun pentru acțiunea externă (Serviciul European pentru Acțiunea Externă –
SEAE) care trebuie să sprijine acțiunea cestuia. Astfel, tratatul a dorit să creeze, atât la nivel 
politic, cât și la nivelul sprijinului administrativ, o legătură structurală între diversele domenii 
ale acțiunii externe ale Uniunii în vederea coerenței acestora. 

2. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate comună

2.1. În prezent, Înaltul Reprezentant este (în mod oficial) Secretarul general al Consiliului. De 
facto acesta nu îndeplinește această funcție și își concentrează activitatea pe funcția de 
Înalt Reprezentant creată prin Tratatul de la Amsterdam. Datorită acțiunii Înaltului 
Reprezentant, politica externă și de securitate a Uniunii a luat amploare. Convenția a 
decis că, pe această bază, acesteia trebuie să i se dea o nouă dimensiune.

                                               
1 În ciuda faptului că se numește „Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și Dispoziții specifice 
privind politica externă și de securitate comună”, acesta nu conține decât două articole care definesc în mod 
general principiile care ghidează ansamblul acțiunii externe a UE, toate celelalte privind PESC.
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Prima noutate: Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul „Afaceri externe”. 

Scopul este să se ofere o mai mare continuitate și coerență agendei Consiliului, care 
lipsea sub președinția rotativă, fiind prea influențată de agenda proprie a statului membru 
care exercita președinția. Să subliniem că Tratatul de la Lisabona precizează că, în caz de 
vot în cadrul Consiliului „Afaceri externe”, Înaltul Reprezentant nu are drept de vot. 

Un reprezentant al Înaltului Reprezentant va prezida și Comitetul politic și de securitate 
(COPS), iar reprezentanți ai Înaltului Reprezentant pot prezida grupurile de lucru 
însărcinate cu pregătirea Consiliului „Afaceri externe”. 

A doua noutate: Înaltul Reprezentant va fi în același timp vicepreședinte al Comisiei.

Scopul urmărit este coerența acțiunii externe a Uniunii, precum și mobilizarea tuturor 
mijloacelor și instrumentelor disponibile în vederea realizării obiectivelor Uniunii. Pe de 
o parte, trebuie evitate divergențele dintre politica externă comună cu caracter 
interguvernamental și corespondentul său comunitar. Pe de altă parte, trebuie consolidată 
politica externă și de securitate comună prin mobilizarea inițiativelor și a mijloacelor cu 
caracter comunitar. 

Această „caschetă dublă” presupune ca Înaltul Reprezentant să se bucure în același timp 
de încrederea politică a Consiliului și, în calitate de Vicepreședinte al Comisiei, a
Președintelui Comisiei și a Parlamentului European. Acest fapt rezultă în mod clar din 
procedura care duce la numirea sa: numit de Consiliul European cu majoritate calificată 
cu acordul Președintelui Comisiei (articolul 18 alineatul 1), acesta trebuie să se supună 
votului de aprobare al Comisiei în ansamblul său (și procedurii de audiere ca oricare alt 
comisar) - articolul 17 alineatul 7 TUE.

Acesta poate fi demis de Consiliul European urmând aceeași procedură (ceea ce implică 
că, în caz de pierdere a funcțiilor sale de Vicepreședinte al Comisiei prin votarea unei 
moțiuni de cenzură prin Parlamentul European al Comisiei, este necesară și o decizie cu 
majoritate calificată a Consiliului European pentru obținerea demisiei sale). 

Importanța relațiilor de încredere politică între diferitele instituții și Înaltul Reprezentant 
este evidentă. Trebuie subliniată mai ales importanța raportului de încredere între 
Președintele Comisiei și Înaltul Reprezentant pentru bunul mers al acțiunii externe a 
Uniunii.

Cea de-a treia noutate: Înaltul Reprezentant se va putea sprijini pe „un Serviciu european 
pentru acțiunea externă”.

Acesta este fundamentul noului edificiu instituțional în materie de acțiune externă a 
Uniunii. Raportul, aflat în pregătire la Comisia pentru afaceri constituționale, va formula 
viziunea Parlamentului European cu privire la SEAE. 

Cea de-a patra noutate privește reprezentarea cu care Înaltul Reprezentant este, în virtutea 
Tratatului de la Lisabona, direct însărcinat, în timp ce în tratatul actual acesta nu face 
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decât să asiste la președinția Consiliului.

De aici reiese clar că tratatul transformă fundamental funcția de Înalt Reprezentant. Într-
adevăr, acesta va avea sarcina să conducă politica externă și de securitate comună 
(inclusiv politica de securitate și de apărare comună) a Uniunii la a cărei elaborare
contribuie prin propunerile sale, participând și la executarea acesteia, în calitate de 
mandatar al Consiliului. Pe de altă parte, acesta trebuie să vegheze la coerența acțiunii 
externe a Uniunii. De aceea își asumă în cadrul Comisiei responsabilitățile acesteia în 
domeniul relațiilor externe și al coordonării celorlalte aspecte ale acțiunii externe. 

„Cascheta sa dublă” și susținerea unui serviciu unic pentru acțiunea externă trebuie să îi 
permită să asigure coerența, continuitatea, eficiența și eficacitatea ansamblului acțiunii 
externe a Uniunii. 

2.2. Tratatul actual nu acordă Înaltului Reprezentant drept de inițiativă. Viitorul TUE 
completează această lacună. În elaborarea PESC, atât statele membre cât și Înaltul 
Reprezentant sau Înaltul Reprezentant cu susținerea Comisiei pot sesiza Consiliul și pot 
prezenta inițiative sau propuneri. De altfel, trebuie observat că articolul 22 stipulează că 
Înaltul Reprezentant și Comisia pot prezenta propuneri comune în cadrul acțiunii externe 
a Uniunii. În anumite cazuri prevăzute în tratate, aceste propuneri comune sunt chiar 
obligatorii: adoptarea de măsuri restrictive (articolul 215 alineatul 2), modalități de 
punere în aplicare a clauzei de solidaritate (articolul 222 alineatul 3 TFUE).

Filosofia tratatului implică deci ca Înaltul Reprezentant să armonizeze atât cât este posibil 
acțiunea sa cu cea a Comisiei. Tratatul de la Lisabona îndeamnă Înaltul Reprezentant și 
Comisia să acționeze de comun acord și să formuleze propuneri în comun, adică comune 
– aceasta este valabil atât pentru partea PESC, cât și pentru partea „comunitarizată” –
pentru a consolida coerența ansamblului acțiunii externe a UE și, astfel, a facilita
adoptarea actelor propuse. 

2.3. Înaltul Reprezentant va avea o agendă mai mult decât încărcată, așa cum o dovedește 
numărul reuniunilor la care se presupune că va participa în virtutea prerogativelor sale 
definite în tratat: prezidarea Consiliului „Afaceri externe”, Vicepreședinte al Comisiei, 
reprezentarea Uniunii în cadrul PESC, apărarea acțiunii externe a Uniunii în Parlamentul 
European, participarea la Consiliul European. Se vor impune măsuri practice pentru a-i 
ușura sarcina. Între altele: 

– ministrul afacerilor externe din țara care asigură președinția Consiliului ar putea, la 
solicitarea Înaltului Reprezentant, să prezideze Consiliul „Afaceri externe” în absența 
sa; la fel, Înaltul Reprezentant ar putea însărcina miniștrii afacerilor externe din Troika 
prezidențială cu anumite misiuni PESC, inclusiv de reprezentare;

– alți Comisari pot participa la reuniunile Consiliului și se pot ocupa de apărarea poziției 
Comisiei (în mod coordonat cu Înaltul Reprezentant), ceea ce ar facilita exercitarea 
președinției. În mod identic, alți comisari pot fi însărcinați cu reprezentarea externă în 
domeniile comunitare;

– pentru PESC, Tratatul de la Lisabona prevede că, la propunerea Înaltului 
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Reprezentant, Consiliul poate numi reprezentanți speciali (articolul 33 TUE). În 
prezent, acești reprezentanți au o misiune regională. Noul tratat concepe rolul lor cu 
„un mandat în legătură cu problemele specifice”. Având în vedere crearea 
ambasadelor Uniunii, necesitatea de a avea reprezentanți regionali speciali se va face 
mai puțin resimțită; dimpotrivă, este posibil ca aceștia să fie însărcinați cu misiuni 
orizontale. În acest cadru, ei pot de asemenea să aibă unele sarcini de reprezentare 
externă legate de mandatul lor. Acești reprezentanți speciali vor lucra sub autoritatea 
Înaltului Reprezentant și vor putea de asemenea să fie auziți de Parlament. S-ar putea 
prevedea o audiere de către Parlamentul European în momentul numirii lor. 

Recomandare

Parlamentul European subliniază că un raport de încredere politică între președintele 
Comisiei și Înaltul Reprezentant este esențial pentru ca cel din urmă să-și asigure rolul
cu succes. 

Înaltul reprezentant și Comisia trebuie să prezinte, în măsura în care este posibil, 
inițiative comune, fie în domeniul acțiunii externe, fie în cel mai restrâns al PESC, 
pentru a consolida coerența acțiunii externe a UE în funcție de interesul general comun 
european. 

Se impun măsuri pentru a ușura în plan practic sarcina Înaltului Reprezentant. 

3. Rolul Parlamentului European în materie de acțiune externă este, de asemenea,
consolidat

Articolul 36 TUE precizează rolul Parlamentului în materie de PESC. Înaltul Reprezentant 
trebuie să consulte Parlamentul cu privire la principalele aspecte și alegerile fundamentale ale 
PESC și PSAC și sa-l informeze asupra evoluției acestor politici. Acesta trebuie să vegheze 
pentru ca ideile Parlamentului European „să fie luate în considerare conform legii”. De 
asemenea, reprezentanții speciali trebuie să fie asociați cu informarea în Parlamentul 
European. Parlamentul European poate de asemenea să formuleze recomandări către Consiliu 
și către Înaltul Reprezentant atât în materie de PESC cât și de PSAC. Parlamentul European 
trebuie să organizeze de două ori pe an o dezbatere privind progresele realizate. 

De asemenea, Parlamentul European trebuie să aprobe bugetul Uniunii care vizează
cheltuielile administrative și operaționale ale PESC, dat fiind faptul că distincția dintre 
cheltuielile obligatorii și neobligatorii a dispărut. 

De asemenea, acesta trebuie să fie informat de-a lungul procedurii despre încheierea de 
acorduri internaționale în domeniul PESC. 

În ceea ce privește celelalte domenii ale acțiunii externe, Parlamentul European își exercită 
prerogativele obișnuite: participă la adoptarea actelor legislative conform termenilor prevăzuți 
în tratate (în mod normal procedura legislativă ordinară, care devine procedură de aplicare 
chiar și în materie de comerț extern). Adoptă bugetul Uniunii. În ceea ce privește acordurile 
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internaționale, acesta trebuie să își dea aprobarea înainte de adoptarea de către Consiliu i) a 
acordurilor de asociere, ii) a acordului de aderare a UE la Convenția Europeană a Drepturilor
Omului, iii) a acordurilor care creează un cadru instituțional specific organizând proceduri de 
cooperare, iv) a acordurilor care au implicații bugetare importante pentru Uniune și v) a 
acordurilor care acoperă domenii la care se aplică procedura legislativă ordinară (sau 
procedura legislativă specială atunci când aceasta este solicitată). 

Ar di de dorit să se stabilească o legătură strânsă între Parlamentul European și Înaltul 
Reprezentant, care va trebui să fie invitat în mod regulat să participe nu doar la dezbaterile în 
plen – dincolo de cele două dezbateri anuale privind evoluția PESC și a PSAC -, ci și în 
comisiile parlamentare competente. Această practică va trebui să fie extinsă la reprezentanții 
speciali și la comisarii competenți pentru domenii specifice ale acțiunii externe a UE, precum 
și la unii responsabili ai SEAE (Serviciul European pentru Acțiunea Externă) care ocupă 
posturi a căror importanță politică este evidentă. De altfel, dacă Parlamentul European trebuie 
să se conformeze în mod evident la necesitățile de discreție privind tratamentul anumitor 
informații sensibile privind PESC, în mod particular în domeniul apărării1, acesta poate avea
în paralel un rol nou în materie de acțiune externă organizând un nou tip de „public hearings” 
în ceea ce privește relațiile externe, cu participarea responsabililor din diferite instituții sau 
din SEAE, reprezentanți din țări terțe sau organizații internaționale etc. 

4. Tratatul definește trei categorii de decizii în cadrul acțiunii externe a Uniunii:

– decizii în cadrul acțiunii externe în ansamblul său (articolul 22 TUE),
– decizii în cadrul PESC (articolul 26 TUE),
– decizii în domenii ale acțiunii externe altele decât PESC. 

4.1. Deciziile în cadrul acțiunii externe în ansamblul său (articolul 22 TUE)

Consiliul European ia decizii privind definirea intereselor și a obiectivelor strategice ale 
UE în materie de acțiune externă în ansamblul său (articolul 22 alineatul 1 TUE) care pot 
privi PESC sau alte domenii ale acțiunii externe. Acesta decide în unanimitate, la 
recomandarea Consiliului, adoptată conform modalităților în vigoare pentru fiecare 
domeniu. 

4.2. Deciziile în cadrul PESC (articolul 26 TUE)

Consiliul European adoptă decizii care identifică interesele strategice, dar și obiectivele și 
orientările generale ale PESC (articolul 26 alineatul 1 TUE). Consiliul elaborează PESC 
și ia deciziile necesare definirii și punerii sale în aplicare. Aceste decizii sunt luate, de 
asemenea, în unanimitate (articolul 26 alineatul (2)).

De asemenea, Consiliul ia decizii privind acțiunile care trebuie realizate (articolul 28
alineatul1) și decizii privind poziția Uniunii asupra problemelor particulare de natură 

                                               
1 Intrarea în vigoare a noului tratat va cere de altfel o revizuire a acordului interinstituțional privind accesul 
Parlamentului European la informații sensibile ale Consiliului în domeniul politicii de securitate și de apărare 
(Acordul interinstituțional din 20 noiembrie 2002 dintre Parlamentul European și Consiliu privind accesul 
Parlamentului European la informații sensibile ale Consiliului în domeniul politicii de securitate și de apărare).
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geografică sau tematică (articolul 29 alineatul 1). Aceste decizii de asemenea sunt luate 
de Consiliu în unanimitate (articolul 31 alineatul 1), mai puțin dacă se bazează pe o 
decizie a Consiliului European care vizează interesele și obiectivele strategice ale Uniunii 
vizate la articolul 22 alineatul 1, dacă sunt luate la propunerea Înaltului Reprezentant ca 
urmare a unei cereri specifice pe care i-a adresat-o Consiliul European (din proprie 
inițiativă sau la inițiativa Înaltului Reprezentant), sau dacă pun în aplicare o decizie care 
definește o acțiune sau o poziție a UE (articolul 31 alineatul 2). Consiliul European poate, 
în unanimitate, să decidă că deciziile menționate mai sus vor fi luate cu majoritate 
calificată. Totuși, niciuna dintre aceste excepții nu se aplică dacă deciziile în cauză au 
implicații în domeniul militar sau al apărării. 

Deciziile de numire a unui reprezentant special sunt luate, de asemenea, cu majoritate 
calificată (articolul 33).

Decizia de a crea Serviciul European pentru Acțiune Externă este luată de Consiliu în 
unanimitate, la propunerea Înaltului reprezentant și cu aprobarea Comisiei și avizul 
Parlamentului European (articolul 27 alineatul 3) (a se vedea infra).

Consiliul adoptă tot în unanimitate (cu consultarea Parlamentului European) decizia care 
stabilește procedurile pentru accesul rapid la creditele bugetului UE pentru inițiative 
urgente în domeniul PESC. Dimpotrivă, deciziile privind modalitățile instituirii și 
finanțării fondului de lansare, precum și gestionarea și controlul financiar al acestuia sunt 
luate cu majoritate calificată (articolul 41 TUE).

Deciziile prin care Consiliul adoptă acorduri internaționale în domeniul PESC sunt de 
asemenea, ca regulă generală, supuse unanimității. 

4.3. Deciziile în alte domenii ale acțiunii externe decât PESC

Regula generală de la articolul 22 alineatul 1 conform căreia Consiliul European adoptă 
în unanimitate decizii care identifică interesele și obiectivele strategice ale Uniunii este 
aplicabilă și pentru sectoarele acțiunii externe altele decât PESC. Însă definirea și punerea 
în aplicare a politicii UE pentru aceste domenii intră în cadrul procedurilor 
„comunitarizate” curente: actele legislative adoptate urmând procedura legislativă 
ordinară sau specială în funcție de ce prevede tratatul; încheierea de acorduri 
internaționale pentru care Consiliul decide în general cu majoritate calificată după ce a 
obținut aprobarea Parlamentului European. Unanimitatea este totuși o regulă în ceea ce 
privește anumite acorduri în materie de politică comercială comună: comerțul serviciilor, 
aspecte comerciale ale proprietății intelectuale și investiții străine directe, atunci când 
aceste acorduri conțin dispoziții pentru care unanimitatea este cerută pentru adoptarea de 
reguli pe plan intern (articolul 207 alineatul 4 TFUE); comerțul serviciilor culturale și 
audiovizuale atunci când aceste acorduri riscă să dăuneze diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii, și pentru acordurile din domeniul serviciilor sociale, de educație și 
de sănătate în anumite condiții (articolul 207 alineatul 4 litera (b) TFUE). De asemenea, 
sunt adoptate în unanimitate acordurile de asociere, acordurile de cooperare economică, 
financiară și tehnică cu țările candidate la aderare și acordurile privind domeniile pentru 
care este cerută unanimitatea pe plan intern. Același lucru se aplică pentru acordul de 
aderare la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (a cărei decizie de aprobare trebuie 
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de asemenea să fie aprobată de toate statele membre conform regulilor lor constituționale
înainte de a intra în vigoare) – a se vedea articolul 218 alineatul 8 TFUE. 

Recomandare 

Fiecare decizie în materie de politică externă va trebui să indice clar în ce cadru (și în 
conformitate cu ce articol din tratat) este luată pentru a explicita procedura de urmat atât 
în elaborarea, cât și în executarea sa. 

5. Reprezentarea externă a Uniunii are, conform dispozițiilor tratatelor, trei 
dimensiuni:

– Președintele Consiliului European asigură, „la nivelul său și în calitatea sa”, 
reprezentarea externă a Uniunii pentru materiile care țin de PESC, „fără prejudicierea 
atribuțiilor Înaltului Reprezentant” (articolul 15 alineatul 6 TUE);

– Înaltul Reprezentant pentru PESC „reprezintă Uniunea în materiile care țin de PESC”. 
Acesta „conduce în numele Uniunii dialogul politic cu terții și exprimă poziția Uniunii 
în organizațiile internaționale și în cadrul conferințelor internaționale.” (articolul 27 
alineatul2 TUE);

– Comisia asigură reprezentarea externă a Uniunii „cu excepția politicii externe și de 
securitate comună și a altor cazuri prevăzute de tratate” (articolul 17 TEU). Mai exact,
Comisia este responsabilă de reprezentarea externă în materiile privitoare la 
competențele comunitare; 

– în ceea ce privește euro, tratatul dispune că, la propunerea Comisiei, Consiliul poate 
adopta măsurile adecvate pentru a asigura o reprezentare unificată în cadrul 
instituțiilor și al conferințelor financiare internaționale. Consiliul statuează după 
consultarea Băncii Centrale Europene. Comisia a insistat recent într-o comunicare1

asupra faptului că, pentru a alinia rolul monedei euro pe plan internațional la greutatea 
sa economică, trebuia „să se dezvolte poziții comune și să se consolideze reprezentarea 
sa, obținând în final un loc unic în instituțiile și forurile financiare internaționale”. 

La prima vedere, tratatul nu clarifică în întregime situația puțin confuză care este la originea 
faimoasei întrebări atribuite lui Henry Kissinger – „Ce număr de telefon are Europa?”. Totuși, 
trebuie nuanțată această impresie: trebuie reamintit că în toate statele membre există și mai 
multe posturi politice cu responsabilități de reprezentare la nivel internațional. 

În acest sens, se consideră că Președintele Consiliului European va exercita mai degrabă 
funcții de reprezentare. Trebuie ținut cont, după cum indică expresia „… la nivelul său și în 
calitatea sa…”, că el va trebui, în calitate de Președinte al Consiliului European, să asigure 
reprezentarea acestei instituții la nivelul PESC. În concluzie, acesta va putea să reprezinte 
Uniunea Europeană în contactele de la nivelul PESC cu șefi de stat străini sau să asigure 

                                               
1 Comunicarea Comisiei din 7 mai 2008 cu ocazia celei de-a zecea aniversări a introducerii euro. 
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organizarea și / sau reprezentarea Consiliului European în reuniunile la nivel înalt 
internaționale, cum face în prezent prim ministrul statului membru care prezidează Consiliul 
European. Însă aceasta nu îi acordă statutul de inițiator al PESC sau de interlocutor privilegiat 
pentru luarea de decizii politice în numele Uniunii. Căci această funcție este atribuită în mod 
clar, în ceea ce privește PESC, Înaltului Reprezentant. 

De fapt, dincolo de dispozițiile indicate deja mai sus, în special articolul 27 alineatul 2 TUE, 
paragraful 1 din acesta atribuie Înaltului Reprezentant funcția de a contribui prin propunerile 
sale la elaborarea acestei politici și la executarea sa „în calitate de mandatar al Consiliului”. 
Textul adaugă că Înaltul Reprezentant acționează în mod similar pentru politica de securitate 
și de apărare comună. 

Astfel se poate concluziona că Înaltului Reprezentant îi revine sarcina de a reprezenta UE 
pentru tot ceea ce privește pregătirea și executarea PESC – inclusiv politica de apărare -, deci
inclusiv conducerea dialogului cu terții și exprimarea opiniei UE în organizațiile 
internaționale. 

Consecința creării posturilor de Președinte al Consiliului European și de Înalt Reprezentant 
este că Tratatul de la Lisabona nu mai atribuie niciun rol în materie de reprezentare a UE nici 
prim ministrului din statul membru care deține Președinția, nici ministrului de afaceri externe
al acestuia, care nu mai prezidează Consiliul „Afaceri externe”. Aceasta nu împiedică ca 
Președintele Consiliului European și Înaltul Reprezentant să poată însărcina prim ministrul și 
ministrul afacerilor externe din statul membru care exercită președinția Consiliului cu anumite 
misiuni de reprezentare. 

Aceasta precizează prin urmare rolul Înaltului Reprezentant în calitate de Vicepreședinte al 
Comisiei. Comisia are responsabilitatea de a reprezenta UE în exterior, cu excepția PESC. 

În ceea ce privește rolul Înaltului Reprezentant în calitate de Vicepreședinte al Comisiei, 
tratatul precizează că acesta „este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu responsabilități care revin 
acesteia din urmă în domeniul relațiilor externe și al coordonării celorlalte aspecte ale acțiunii 
externe ale Uniunii”. Organizarea Comisiei rămâne totuși o prerogativă a Președintelui 
Comisiei. În calitate de vicepreședinte al Comisiei, Înaltul Reprezentant este supus autorității 
Președintelui Comisiei și regulilor în vigoare în colegiu. Președintele Comisiei poate prin 
urmare să decidă să prezideze chiar el reuniunile comisarilor responsabili cu materii privind 
acțiunea externă. 

Reprezentarea externă a Uniunii în domeniile care țin de această instituție va fi asigurată: 

– fie în mod direct de Președintele Comisiei – mai ales la nivelul prim miniștrilor;

– fie de Vicepreședintele Comisiei, însărcinat cu responsabilitățile Comisiei în domeniul 
relațiilor externe și de coordonare a celorlalte domenii ale acțiunii externe ale Uniunii 
Europene. În concluzie, este normal ca acesta să reprezinte Uniunea și în exterior în ceea 
ce privește aspectul „comunitar” al relațiilor externe ale Uniunii, la nivel ministerial, cu 
atât mai mult cu cât uneori aceste aspecte pot fi corelate cu probleme care țin de PESC; 

– fie, în ceea ce privește portofoliile specifice care au o dimensiune externă, prin unul din 
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comisarii sectoriali (în realitate Înaltul Reprezentant coordonează celelalte aspecte ale 
relațiilor externe ale Uniunii, dar nu înlocuiește comisarii care se ocupă de comerțul 
exterior, de dezvoltare etc.). 

Această interpretare este confirmată de lectura articolului 218 alineatul 3 TFUE privind 
negocierea acordurilor internaționale: „3. Comisia, sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afacerile externe și politica de securitate atunci când acordul avut în vedere vizează în 
exclusivitate sau în principal politica externă și de securitate comună, prezintă recomandări 
Consiliului, care adoptă o decizie care autorizează deschiderea negocierilor și care 
desemnează, în funcție de materia acordului luat în considerare, negociatorul sau șeful echipei 
de negociere al Uniunii.”

Pare logic ca negociatorul de acorduri în exclusivitate sau în principal ținând de PESC să fie 
sau direct Înaltul Reprezentant sau cineva aflat sub responsabilitatea sa, sau acesta și Comisia 
împreună, iar, în celelalte cazuri, să fie acesta în calitate de vicepreședinte al Comisiei sau 
comisia prin comisarul responsabil din sectorul în cauză, conform propunerii Comisiei însăși.

În lumina celor de mai sus, se poate concluziona într-un sens relativ apropiat de ipoteza 
lansată la începutul acestui capitol. 

Recomandare:

Parlamentul European consideră că reprezentarea externă a UE trebuie să se articuleze 
în jurul următoarelor axe:

– Președintele Consiliului European are un rol de reprezentare a UE la nivelul PESC, 
fără să aibă totuși puteri în termeni de conducere politică; aici se adaugă, dacă este 
cazul, un rol particular de reprezentare a Consiliului European, mai ales la nivelul 
contactelor cu șefii de stat din țările terțe;

– Comisia – și în special Președintele acesteia – trebuie să aibă un rol de reprezentare 
la nivelul relațiilor externe în ansamblul lor și al politicilor sectoriale incluse în 
acțiunea externă a UE (comerț extern, dezvoltare etc.)

– Înaltul Reprezentant trebuie să aibă în același timp un rol de conducere (inițiativă și 
executare) a PESC, îndeosebi reprezentând Uniunea în contactele cu terții și în 
reprezentarea în organizațiile internaționale; aceasta include și asumarea rolului 
exercitat în prezent de Președintele în exercițiu al Consiliului „Afaceri externe” (în 
principiu ministrul afacerilor externe din statul membru care își asumă Președinția); 
acesta are și un rol de reprezentare la nivelul ansamblului acțiunii externe sau al 
sectoarelor acesteia altele decât PESC, însă în acest caz va fi sub autoritatea 
Președintelui Comisiei și va fi supus deciziilor colegiului în ceea ce privește celelalte 
aspecte ale acțiunii externe. 

Președintele în exercițiu al Consiliului, dar și al Consiliului „Afaceri generale” –
îndeosebi prim ministrul din țara care deține Președinția Consiliului, va putea de 
asemenea să fie chemat să exercite funcții de reprezentare a UE la nivel internațional, în 
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acord cu Președintele Consiliului European sau cu Înaltul Reprezentant. 

6. Politica de Securitate și de Apărare Comună (PSAC)

La nivelul politicii de securitate și de apărare comună, sector specific al PESC, Tratatul de la 
Lisabona aduce progrese importante, mai ales posibilitatea de a stabili, pentru statele membre 
care au voința politică și capacitățile militare pentru a face acest lucru, o cooperare 
permanentă structurată în domeniul apărării, care va putea duce la îndeplinire o apărare 
comună. 

Pe plan instituțional însă, lăsând deoparte intrarea în joc a Înaltului Reprezentant cu noile sale 
funcții, modificările nu sunt substanțiale.

Într-adevăr, este vorba de un domeniu eminamente interguvernamental, în care statele 
membre decid în unanimitate asupra majorității problemelor. 

Consiliul European are rolul de a identifica interesele strategice ale Uniunii, de a fixa 
obiectivele și de a defini orientările generale PESC, inclusiv pentru problemele care au 
implicații în materie de apărare în termenii generali ai articolului 2 alineatul 1 din TUE. Mai 
mult, acesta trebuie să ia, la momentul oportun, decizia de a trece la o adevărată apărare 
comună [articolul 42 alineatul (2)]. Această decizie va trebui luată în unanimitate și va trebui 
să fie aprobată de toate statele membre conform regulilor constituționale specifice pentru a 
avea efecte. 

Toate celelalte decizii de definire și de punere în aplicare a PSAC sunt în sarcina Consiliului, 
aproape întotdeauna în unanimitate (în mod normal la propunerea sau cu consultarea Înaltului 
Reprezentant). Excepțiile: decizia de creare a unei cooperări structurate permanente în materie 
de apărare pentru statele membre care au voința politică și mijloacele militare necesare; 
decizia privind definirea statutului, a sediului și a modalităților de funcționare a Agenției 
europene pentru armament. 

Rolul esențial al Consiliului în materie a PSAC pune de altfel o problemă specifică: Consiliul 
„Afaceri externe”trebuie să se ocupe de problemele de apărare sau trebuie prevăzută o 
formațiune specifică a Consiliului cu miniștrii apărării? Faptul că PSAC este parte integrantă 
a PESC, pentru care tratatul menționează că cel care este competent este Consiliul „Afaceri 
externe”, cu particularitatea de a fi prezidat de Înaltul Reprezentant, și că Înaltul Reprezentant 
este de asemenea competent pentru executarea PSAC și reprezentarea externă în acest 
domeniu, pledează ca Consiliul „Afaceri externe” să fie cel care își asumă competențele 
Consiliului în materie de PSAC, în mod normal cu participarea miniștrilor apărării atunci 
când este vorba de discutarea problemelor specifice din acest domeniu. Același principiu ar 
trebui de altfel să fie valorificat pentru organizarea internă a Parlamentului European în 
materie. 

În acest domeniu, Parlamentul European nu are un rol specific, dar rămâne totuși datoria 
generală care îi revine Înaltului Reprezentant de a menține Parlamentul European informat cu 
principalele evoluții ale PESC și de a lua în considerare opiniile sale. De asemenea, Comisia 
are în domeniul PSAC doar un rol accesoriu de propunere cu Înaltul Reprezentant, în ceea ce 
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privește utilizarea instrumentelor Uniunii pentru misiuni în acest domeniu [articolul 42
alineatul (4)) și de cooperare cu Agenția Europeană pentru armament, dacă este cazul 
(articolul 45 alineatul (2)]. 

Recomandare

Pentru a asigura coerența politicii externe și a sectorului apărare, problemele privind 
PSAC trebuie să fie tratate, de asemenea, în Consiliul „Afaceri externe”, la care vor 
trebui să participe miniștrii apărării atunci când pe ordinea de zi sunt și problemele 
specifice din acest domeniu. 
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