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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

Structură

1. constată că, în ceea ce priveşte acţiunea externă a Uniunii, Tratatul de la Lisabona 
realizează modificări structurale majore în comparaţie cu Tratatul de instituire a unei 
Constitu�ii pentru Europa (2004), prin separarea titlului V al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, care conţine dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii Europene, 
dispoziţii specifice privind politica externă �i de securitate comună (PESC) şi dispoziţiile 
privind politica comună de securitate �i apărare (PCSA) de partea a cincea a Tratatului 
privind func�ionarea Uniunii Europene, care conţine dispoziţii generale privind acţiunea 
externă a Uniunii, politica comercială comună, cooperarea cu ţările terţe şi ajutorul 
umanitar, măsurile restrictive, acordurile internaţionale, relaţiile delegaţiilor UE cu 
organizaţiile internaţionale şi ţările terţe, precum şi clauza de solidaritate;

2. subliniază, prin urmare, că cele două tratate modificate au aceeaşi valoare juridică şi 
recomandă, în interesul coerenţei şi al lizibilităţii lor, ca acestea să fie întotdeauna 
interpretate împreună;

Conţinut

3. constată că, în ciuda diferenţelor lor structurale, Tratatul de la Lisabona este foarte 
similar, ca şi conţinut, cu Tratatul constituţional din 2004 şi acest lucru este valabil în 
special în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale ale Uniunii, noul tratat reprezentând o 
ameliorare importantă a dispoziţiilor în vigoare;

4. prin urmare, salută cu hotărâre noul tratat, deoarece acesta serveşte la consolidarea 
imaginii internaţionale a Uniunii şi a capacităţii sale de a acţiona eficient în afacerile 
internaţionale; subliniază că Tratatul de la Lisabona ar trebui:

– să evidenţieze valorile şi obiectivele Uniunii şi să îi clarifice competenţele;

– să acorde valoare juridică Cartei Drepturilor Fundamentale şi să permită Uniunii să 
adere la Conven�ia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului �i a 
Libertă�ilor Fundamentale1, 

– să afirme că criteriile de la Copenhaga trebuie să fie luate în considerare în cazul 
viitoarelor extinderi;

– să ofere un temei juridic explicit pentru politica de vecinătate;

– să stabilească o personalitate juridică unică pentru întreaga Uniune;

                                               
1 Spre deosebire de Tratatul constituţional, acordul de aderare la Convenţia Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale va trebui votat, în prezent, în unanimitate.   
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– să oblige statele membre să se consulte unul pe altul şi să îşi demonstreze solidaritate 
reciprocă;  

– să introducă un element modest de vot cu majoritate calificată în procesul de decizie 
al Consiliului cu privire la politica externă şi de securitate comună, alături de 
facilitatea oferită de mecanismul de abţinere constructivă1;

– să permită extinderea, pe viitor, a votului cu majoritate calificată la luarea deciziilor 
aflate în afara domeniului apărării, atunci când Consiliul European decide astfel în 
unanimitate;

– să faciliteze cooperarea consolidată (cu participarea a cel puţin nouă state membre) 
în cadrul politicii externe şi de securitate comună;

– să creeze mandatul de Preşedinte al Consiliului European, care va asigura 
reprezentarea externă a Uniunii în cadrul politicii externe şi de securitate comună, la 
nivelul reprezentat de acesta şi în această calitate;

– să creeze mandatul puternic de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri 
Externe �i Politica de Securitate, care va fi, de asemenea, vice-preşedinte al 
Comisiei Europene şi preşedinte al Consiliului de miniştri de externe şi care va 
conduce politica externă şi de securitate comună şi politica comună de securitate şi 
de apărare, va contribui la dezvoltarea politicii şi va asigura coerenţa acţiunii externe 
a Uniunii;

– să stabilească un Serviciu european pentru ac�iune externă, care să îl asiste pe 
Înaltul Reprezentant, format din membri ai Comisiei, ai Secretariatului Consiliului şi 
reprezentanţi ai serviciilor diplomatice naţionale;

– să extindă competenţele bugetare ale Parlamentului European la toate cheltuielile 
UE, inclusiv cele la privind Serviciul european pentru acţiune externă, astfel încât 
Parlamentul să ajungă la acelaşi nivel cu Consiliul;

– să confere Parlamentului competenţe de codecizie în domeniul politicii comerciale 
comune;

– să extindă folosirea votului cu majoritate calificată în Consiliu şi a dreptului 
Parlamentului de a emite un aviz conform privind toate acordurile internaţionale 
încheiate de UE în domenii în care se aplică procedura legislativă ordinară sau acolo 
unde procedura legislativă specială necesită avizul conform al Parlamentului în 
domeniul afacerilor interne; 

– să furnizeze noi temeiuri juridice pentru instrumente sau politici privind asistenţa 
financiară urgentă destinată ţărilor terţe, ajutorul umanitar, sancţiunile aplicate 
entităţilor nestatale, politica spaţială, securitatea aprovizionării cu energie, 
combaterea schimbărilor climatice, prevenirea terorismului internaţional şi protecţia 
datelor personale;

                                               
1 În privinţa politicii externe şi de securitate comună, votul cu majoritate calificată se aplică în cazul articolului 
15b alineatul (2), al articolului 28 alineatul (3), al articolului 28d alineatul (2) şi al articolului 28e alineatul (2) şi 
(3) al Tratatului privind UE. 



PA\698274RO.doc 5/7 PE398.493v01-00

RO

5. salută, de asemenea, reforma majoră a politicii comune de securitate �i apărare, care 
cuprinde:

– mobilizarea, în cadrul politicii comune de securitate şi apărare, a capacităţilor civile 
şi militare ale tuturor statelor membre1, inclusiv a forţelor multinaţionale, cu 
posibilitatea însărcinării unui grup de state membre cu executarea sarcinilor;  

– oferirea posibilităţii organizării unei cooperări structurate permanente în domeniul 
apărării acelor state membre capabile din punct de vedere militar şi având voinţa 
politică de a  îndeplini cele mai solicitante misiuni; 

– angajarea în vederea ameliorării capacităţilor militare;

– extinderea rolului Agen�iei Europene de Apărare;

– introducerea obligaţiei pentru statele membre de a veni în ajutorul altui stat care a 
fost atacat (fără a aduce atingere neutralităţii unor state membre sau calităţii de 
membru NATO al altor state);

– ameliorarea obiectivelor („misiunilor de la Petersberg”) prin includerea combaterii 
terorismului;

– insistarea asupra solidarităţii reciproce în cazul unei ameninţări teroriste, a unui atac 
terorist, sau a unei catastrofe naturale;

6. constată totuşi cu regret că anumite state membre au depus eforturi considerabile în 
cadrul CIG: (a) pentru a realiza o delimitare rigidă între politica externă şi de securitate 
comună şi politica comună de securitate şi apărare, pe de o parte, şi celelalte aspecte ale 
acţiunii externe a Uniunii, pe de altă parte; (b) diluarea efectelor practice ale deciziei de a 
dezvolta, în teorie, politicile comune şi de a-şi pune în comun resursele în acest domeniu,   
şi (c) limitarea strictă a rolului politic al Comisiei şi al Parlamentului şi a rolului judiciar 
al Curţii Europene de Justiţie2

7. regretă, în special, faptul că articolul 25a din Tratatul privind UE prevede ca prelucrarea 
datelor personale în domeniul politicii de securitate să fie guvernată de reguli stabilite 
numai de către Consiliu, fără implicarea Parlamentului sau controlul Curţilor UE;

8. ia act, în acest context, de Declaraţia nr. 13 a CIG, care afirmă că prevederile politicii 
externe şi de securitate comună nu afectează responsabilităţile curente ale statelor 
membre privind formularea şi conducerea politicii lor externe şi nici reprezentarea lor 
naţională în ţările terţe şi în cadrul organizaţiilor internaţionale, în special 
responsabilităţile principale în calitate de ţări membre ale Consiliului de Securitate al 
ONU;

9. ia act, de asemenea, de Declaraţia nr. 14, care precizează faptul că politica externă şi de 
                                               
1 Cu excepţia Danemarcei.
2 Curtea Europeană de Justiţie are un rol în apărarea graniţelor dintre politica externă şi de securitate comună şi 
domeniile care nu intră în sfera politicii externe şi de securitate comună (articolul 25b din Tratatul privind UE), 
în reanalizarea legalităţii sancţiunilor (articolul 240a din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene) şi în 
furnizarea de avize privind compatibilitatea  acordurilor internaţionale (articolul 188n din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene).  
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securitate comună nu va afecta bazele legale, responsabilităţile şi competenţele actuale 
ale fiecărui stat membru în ceea ce priveşte propria sa politică externă; regretă profund 
declaraţia, cu totul nejustificată şi eronată, conform căreia dispoziţiile noii politici externe 
şi de securitate comună nu conferă competenţe Comisiei de a iniţia decizii şi nu sporeşte 
rolul Parlamentului;

10. ia act, de asemenea, de Declaraţia nr. 24, care încearcă să diminueze efectul deciziei de a 
ameliora statutul juridic al Uniunii în domeniul dreptului internaţional;

Punere în aplicare

11. constată că, în conformitate cu Declaraţia nr. 12, vor fi iniţiate „contacte adecvate” cu 
Parlamentul privind numirea de către Consiliul European, cu avizul conform al 
preşedintelui Comisiei, a primului Înalt Reprezentant, care îşi va prelua funcţia în 
momentul intrării în vigoare preconizate a tratatului la 1 ianuarie 2009;  insistă asupra 
faptului că spiritul articolului 9e din Tratatul privind UE ar trebui să fie complet aplicat în 
cazul acestei numiri interimare (în conformitate cu articolul 9d alineatul (7) din Tratatul 
privind UE, Parlamentul ar avea, în mod normal, dreptul de a-şi exprima avizul conform 
privind numirea întregii Comisii, inclusiv a Înaltului Reprezentant); menţionează. de 
asemenea, că se aşteaptă să fie consultat pe deplin în legătură cu această primă numire;

12. salută articolul 21 din Tratatul privind UE care prevede că Înaltul Reprezentant trebuie să 
consulte „Parlamentul European în legătură cu principalele aspecte şi cu opţiunile 
fundamentale” în domeniul politicii externe şi de securitate comună şi al politicii 
europene de securitate şi apărare şi să îl informeze „în legătură cu evoluţia politicii 
externe şi de securitate a Uniunii” şi să se asigure că punctele de vedere ale Parlamentului 
sunt luate în considerare în mod corespunzător;. în plus, acţionează în vederea exercitării 
depline a competenţelor sale consultative şi a desfăşurării unor evaluări sistematice şi 
aprofundate ale formulării şi punerii în aplicare a politicilor  Uniunii în domeniul 
afacerilor externe, securităţii şi apărării, utilizându-şi pe deplin autoritatea bugetară; 

13. în acest context, îndeamnă la revizuirea, în lumina noului tratat, a Acordului 
interinstitu�ional din 20 noiembrie 2002 privind accesul Parlamentului European la 
informa�ii sensibile ale Consiliului cu privire la politica de securitate �i apărare;

14. subliniază importanţa asigurării controlului democratic şi a transparenţei activităţilor 
desfăşurate de Agenţia Europeană de Apărare;

15. în lumina noului potenţial conferit de Tratatul de la Lisabona politicii externe şi de 
securitate comună şi politicii europene de securitate şi apărare, doreşte să favorizeze o 
mai strânsă colaborare între comisiile relevante ale Parlamentului European şi ale 
parlamentelor naţionale, inclusiv includerea de observatori parlamentari din ţări 
neeuropene care nu sunt membre NATO alături de membrii Adunării parlamentare 
NATO;  de asemenea, propune ca Adunarea Parlamentară a Uniunii Europei Occidentale 
să fie dizolvată înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

16. regretă complexitatea inutilă a dispoziţiilor prevăzute la articolul 28 din Tratatul privind 
UE cu privire la finanţarea rapidă a politicii europene de securitate şi apărare din resurse 
aflate în afara bugetului UE;  insistă ca Acordul interinstitu�ional privind disciplina 
bugetară �i buna gestiune financiară din 17 mai 2006 şi dialogul structurat între Consiliu 
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şi Parlament prevăzut în acest acord să fie complet pus în aplicare;  

17. în ceea ce priveşte instituirea Serviciului european pentru acţiune externă:

– constată că, în conformitate cu articolul 13a alineatul (3) din Tratatul privind UE, 
Parlamentul are dreptul de a fi consultat în legătură cu crearea Serviciului european 
pentru acţiune externă şi reaminteşte că un raport  în această privinţă se află deja în 
curs de redactare;

– constată că, în conformitate cu Declaraţia nr. 15, preparativele privind crearea 
Serviciului european pentru acţiune externă trebuie să înceapă imediat după 
semnarea tratatului; invită Consiliul să asocieze Parlamentul în activităţile de 
pregătire şi invită Consiliul, Comisia şi statele membre să prezinte propuneri până în 
iulie 2008;

– subliniază necesitatea ca Serviciul european pentru acţiune externă să devină un 
serviciu diplomatic profesionist şi permanent, capabil să contribuie în mod eficient la 
îndeplinirea obiectivelor acţiunii externe a Uniunii şi să sprijine efectiv activitatea 
Înaltului Reprezentant; 

– subliniază necesitatea ca Serviciul european pentru acţiune externă să fie conectat în 
mod organic cu delegaţiile externe existente ale Comisiei şi să fie finanţate din 
bugetul UE.
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