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Tratatul de la Lisabona a fost un compromis realizat de liderii UE dupã eºecul
adoptãrii Tratatului constituþional. Tratatul a fost în egalã mãsurã criticat ºi apre-
ciat ºi a fost interpretat dintr-o multitudine de puncte de vedere.1 Ceea ce nu a
fost negat este aspectul reformator al Tratatului, atribuit, de altfel, tuturor trata-
telor Uniunii, care, în opinia iniþiatorilor sãi, avea menirea de a transforma UE
într-o structurã mai flexibilã, adaptatã numãrului sporit de state membre, dupã
extinderile succesive din anii 2004 ºi 2007. Printre principalele domenii vizate
de modificãrile aduse de Tratatul de la Lisabona se aflã instituþiile europene,
adoptarea unui mod de luare a deciziilor mai eficient ºi simplificarea raporturilor
dintre statele membre ºi instituþiile comunitare. Ne vom opri în prezentul studiu
asupra modificãrilor pe care le-au suferit Consiliul European ºi Consiliul în pri-
vinþa rolului, atribuþiilor ºi funcþionãrii. În acelaºi timp vom urmãri modul în
care statele membre interacþioneazã cu aceste douã instituþii comunitare.

Atât Consiliul European cât ºi Consiliul sunt instituþii comunitare interguver-
namentale, fiecare stat membru având reprezentanþi naþionali în cele douã struc-
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turi. Acest aspect face ca cele douã instituþii sã poatã fi analizate pe douã paliere,
cel naþional ºi cel comunitar, ce se pliazã cel mai bine pe teoria jocului pe douã
niveluri a lui Robert Putnam. Conform acestei teorii, „la nivel naþional, grupurile
interne îºi urmãresc propriile interese prin presiuni exercitate asupra guvernelor
pentru a adopta politici favorabile, iar politicienii cautã sã obþinã putere prin
construirea unor coaliþii între aceste grupuri. La nivel internaþional, guvernele
naþionale cautã sã-ºi maximizeze abilitãþile proprii pentru a satisface presiunile
interne, în timp ce minimalizeazã consecinþele adverse ale dezvoltãrilor externe.
Niciunul din cele douã jocuri nu poate fi ignorat de guvernanþi, atâta timp cât
þãrile rãmân interdependente, încã suverane“2. Astfel, un guvern naþional este
„implicat în negocieri simultane, la nivel naþional ºi internaþional. Pe plan intern
are de-a face cu presiunile ºi preocupãrile interne, pe plan internaþional încearcã
sã facã angajamente care sã nu aibã efecte în detrimentul sãu acasã.“3 Interesul
guvernelor este acela de a rãmâne la putere ºi pentru aceasta au nevoie de spri-
jinul alegãtorilor ºi al grupurilor de interese. În acest scop ele însumeazã prefe-
rinþele naþionale, în special pe baza intereselor economice ale celor mai puter-
nice grupuri. Acestea sunt cele mai importante consideraþii pe baza cãrora decid
care este interesul naþional, deºi au libertatea de a þine cont ºi de alte consideraþii,
cum sunt cele geopolitice sau ideologice.4
Prim-miniºtrii ºi miniºtrii care fac parte din Consiliul European ºi Consiliu

au o dublã calitate, aceea de reprezentanþi ai statelor lor, dar ºi de lideri ai unor
instituþii comunitare. Astfel, ei reprezintã interesele statelor naþionale dar au în
vedere ºi interesele comunitare. Cum se poate realiza acest lucru? Prin interme-
diul unui proces continuu de negociere între guvernele statelor membre, între
instituþiile comunitare ºi între guverne ºi instituþiile UE.
Esenþialã este astfel definirea cât mai corectã ºi realã a poziþiei iniþiale de ne-

gociere a unui stat membru în raport atât cu instituþiile europene cât ºi cu cele-
lalte guverne ale statelor membre. „O poziþie naþionalã bine definitã include: un
mandat clar de negociere ºi spectrul sãu de flexibilitate; indicarea eventualelor
costuri ºi beneficii pentru stat; pragul sub care o mãsurã nu mai poate fi supor-
tatã; indicarea eventualelor puncte de negociere în raport cu altele aflate deja în
negociere.“5 De asemenea, negociatorii naþionali trebuie sã fie conºtienþi de
faptul cã interesele naþionale trebuie abordate din punct de vedere strategic ºi cã
rezultatele obþinute reflectã cu greu poziþia iniþialã. Pentru obþinerea tuturor aces-
tor rezultate este necesar un mecanism de coordonare inter ºi intraministerial
extrem de eficient.
Nu toþi membrii UE s-au dovedit a fi egal de eficienþi în apãrarea propriilor

interese atât prin intermediul Consiliului cât ºi al Consiliului European. Existã
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pe de-o parte state precum cele nordice sau Marea Britanie ºi Polonia (dintre
statele nou intrate în Uniunea Europeanã) care îºi definesc cu mare precizie ºi
claritate interesele naþionale. Pe de altã parte sunt statele sudice ale cãror interese
naþionale sunt destul de vag definite. Prima categorie de state urmeazã într-o mã-
surã sporitã teoria lui Weber potrivit cãreia birocraþii sunt separaþi de politicieni
ºi selectaþi pe baza pregãtirii ºi a calificãrii lor. Aceºti birocraþi pun la dispoziþia
decidenþilor, în speþã a politicienilor, mai multe alternative din care aceºtia o aleg
pe cea care aduce maximum de utilitate. Decidenþii sunt concepuþi ca o structurã
de decizie unitarã care are în vedere obiectivele, opþiunile ºi consecinþele fiecãrei
alternative propuse de birocraþi. Idealã este adoptarea unui model de decizie po-
liticã raþionalã, care depinde de existenþa unei culturi politice consociative, ce
presupune existenþa unei înþelegeri între elitele politice (putere ºi opoziþie) asu-
pra promovãrii intereselor naþionale în procedurile de decizie ale Uniunii.6

Consiliul European

În analizele instituþiilor europene, Consiliului European îi este rezervat cel
mai puþin spaþiu. Existã mai multe cauze pentru aceastã situaþie. Prima este opi-
nia conform cãreia Consiliul European nu este o instituþie formalã; nu are reguli
ºi proceduri clare. Creat în 1974, Consiliul European reunea, de regulã de douã
ori pe an, la Bruxelles, ºefii de stat ºi de guvern pentru discuþii informale ºi a fost
tratat mai curând ca o structurã a Consiliului, decât ca o instituþie separatã. Cu
toate acestea, funcþiile sale ºi rolul pe care l-a jucat în evoluþia Uniunii Europene
fac din Consiliul European cea mai importantã instituþie comunitarã, fie ea ºi
informalã. Astfel, Consiliul European a decis ºi decide extinderea CE/UE, ac-
ceptarea de noi state membre; iniþiazã politicile majore (vezi de exemplu decizia
de la Maastricht privind Politica externã ºi de securitate comunã); rezolvã pro-
blemele care nu ºi-au gãsit o soluþie în cadrul Consiliului; exercitã responsabi-
litãþi în sfera relaþiilor internaþionale.7
Ce se modificã din acest punct de vedere dupã Tratatul de la Lisabona? În pri-

mul rând Consiliul European apare în lista instituþiilor Uniunii, deci în mod for-
mal devine o instituþie a UE. El capãtã ºi anumite reguli ºi proceduri, prin ceea
ce este consideratã a fi cea mai importantã inovaþie: crearea funcþiei de preºe-
dinte al Consiliului European. Atribuþiile preºedintelui sunt urmãtoarele: prezi-
deazã ºi impulsioneazã lucrãrile Consiliului European; asigurã pregãtirea ºi con-
tinuitatea lucrãrilor Consiliului European, în cooperare cu preºedintele Comisiei
ºi pe baza lucrãrilor Consiliului Afaceri Generale; acþioneazã pentru facilitarea
coeziunii ºi a consensului în cadrul Consiliului European; prezintã Parlamentu-
lui European un raport dupã fiecare reuniune a Consiliului European.8 Aceastã
ultimã atribuþie a preºedintelui este o altã inovaþie a Tratatului de la Lisabona.
S-a insistat asupra faptului cã prezentarea unui raport Parlamentului European
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dupã fiecare reuniune a Consiliului European sporeºte rolul Parlamentului. Din
punctul de vedere al luãrii deciziilor aceastã prevedere nu are însã niciun fel de
influenþã. Parlamentul European, ca for reprezentativ al cetãþenilor la nivelul
UE, nu poate influenþa în niciun fel modul de luare a deciziilor în Consiliul
European. Raportul prezentat apare mai degrabã, prin prisma atribuþiilor celor
douã instituþii, ca o modalitate formalã a Consiliului European de a transmite
prioritãþile ºi orientãrile politice generale adoptate în cadrul summit-urilor, ce
trebuie urmate de PE.
Preºedintele Consiliului European mai are atribuþii în domeniul politicii ex-

terne: „asigurã, la nivelul sãu ºi în aceastã calitate, reprezentarea externã a Uniu-
nii în probleme referitoare la politica externã ºi de securitate comunã, fãrã a
aduce atingere atribuþiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri ex-
terne ºi politica de securitate“ ºi „nu poate exercita un mandat naþional“.9 În
principiu preºedintele Consiliului European are mai mult atribuþii administra-
tive, preluate de la statele membre care deþineau preºedinþia Uniunii. Cu toate
acestea, în afara faptului cã sporeºte birocraþia comunitarã, preºedintele benefi-
ciind de un aparat de lucru ºi un buget propriu, rãmân unele chestiuni neclare. În
primul rând suprapunerea de atribuþii cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe ºi politica de securitate, atâta timp cât nu sunt clar delimitate ºi
precizate atribuþiile celor douã funcþii în parte. În al doilea rând existã o suprapu-
nere de atribuþii cu preºedinþia rotativã a Consiliului care poate avea ca rezultat
o lipsã de coordonare sau chiar rivalitate între acestea, atât cu privire la activi-
tatea Consiliului cât ºi a Consiliului European. În al treilea rând nu se poate spu-
ne care va fi rolul preºedintelui în negocierile care se desfãºoarã în cadrul
summit-urilor europene. Va putea influenþa el deciziile care se iau ºi în favoarea
cui? Este o chestiune care va putea fi analizatã dupã ce va trece mai mult timp,
þinând cont de faptul cã ea þine foarte mult ºi de personalitatea ºi de agenda pro-
prie a preºedintelui Consiliului European. Actualul preºedinte, Herman van
Rompuy, reales de Consiliul European, la 1 martie 2012, pentru cel de-al doilea
mandat, s-a dovedit a fi un moderator, fãrã mari ambiþii personale, agreat de
liderii Uniunii, care ºi-a exercitat primul mandat prin respectarea atribuþiilor ad-
ministrative ale funcþiei. Se observã însã o diminuare a rolului preºedinþiei rota-
tive a Consiliului în favoarea preºedintelui Consiliului European, cel puþin în plan
imagistic, ceea ce micºoreazã prestigiul tradiþional al preºedinþiei Consiliului.

Cum lucreazã Consiliul European? Summit-urile reunesc ºefii de stat ºi de
guvern, împreunã cu preºedintele Consiliului European ºi preºedintele Comisiei.
La lucrãri este invitat în mod regulat ºi înaltul reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe ºi politica de securitate. În funcþie de agenda discuþiilor, ºefii de
stat ºi de guvern pot fi însoþiþi de un ministru de specialitate, iar preºedintele Co-
misiei, de un comisar. Ordinea de zi a summit-urilor este stabilitã în funcþie de
problemele cele mai importante ale Uniunii, la momentul respectiv. Existã su-
biecte care se aflã constant pe agenda discuþiilor, indiferent cã este vorba de ex-
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tindere, de situaþia economicã generalã sau moneda unicã europeanã. În funcþie
de evoluþiile din interiorul Uniunii, ºefii de stat ºi de guvern pot discuta despre
reformele instituþionale, bugetul Uniunii sau despre subiecte nerezolvate în ca-
drul Consiliului. Subiectele de politicã internaþionalã se pot afla ºi ele pe ordinea
de zi, indiferent cã vorbim despre rãzboiul din Irak, rãzboiul împotriva teroris-
mului, operaþiunile militare din Libia etc.
Desfãºurarea summit-urilor urmeazã de obicei un tipic. Ele au loc pe par-

cursul a douã zile (au existat însã ºi câteva excepþii, când summiturile au durat
numai o zi). În prima zi se întâlnesc ºefii de stat ºi de guvern pentru aºa-numitele
discuþii extinse. Prânzul este ºi el o ocazie de noi negocieri, într-o atmosferã mai
relaxatã, urmatã de noi runde de discuþii. Dupã prânz, ºefii de stat ºi de guvern
se retrag pentru noi discuþii private, dacã negocierile anterioare nu au condus la
un rezultat. În caz opus prim-miniºtrii se pot reuni pentru a finaliza înþelegerile,
dupã care staff-ul preºedintelui ºi oficialii naþionali lucreazã, inclusiv în cursul
nopþii, pentru a pregãti draftul cu concluzii. Acesta este din nou discutat de ºefii
de stat în dimineaþa zilei urmãtoare. Summit-ul se terminã în dupã amiaza celei
de-a doua zile cu o declaraþie finalã, adoptatã în unanimitate, ºi conferinþa de
presã a preºedintelui Consiliului European.10 De remarcat este însã faptul cã
summit-urile fac parte din procesul de negociere continuu semnalat mai sus,
existând în mod permanent consultãri între liderii statelor membre cu privire la
cele mai importante probleme ale Uniunii. De pe agenda oricãrei întâlniri bilate-
rale între ºefii de stat ºi de guvern ai þãrilor membre nu lipsesc niciodatã subiecte
care privesc Uniunea Europeanã.
Acest mod de lucru a fãcut din Consiliul European cea mai opacã instituþie a

UE. El este privit ca un for exclusivist care ia deciziile cele mai importante pen-
tru Uniunea Europeanã. Se ridicã aici problema surselor de informare privind ac-
tivitatea Consiliului European. Singurele surse sunt declaraþiile participanþilor
dinaintea ºi de dupã summit, informarea publicã privind ordinea de zi, documen-
tul final ºi, dupã Tratatul de la Lisabona, conferinþa de presã a preºedintelui. În
plus mai avem unele articole de presã, care pot oferi unele informaþii din inte-
riorul lucrãrilor summit-ului. Declaraþiile ºefilor de stat ºi de guvern de dinaintea
reuniunilor fac parte numai parþial din procesul de negociere, deoarece ele þin
cont întotdeauna ºi de agenda internã a celor care le fac, iar declaraþiile finale
sunt adresate cu precãdere electoratului propriu. De aceea decodarea lor trebuie
sã þinã întotdeauna cont de acest aspect. Pânã când nu vom avea acces la minu-
tele discuþiilor ºi la detalii din procesul de negociere, analizele riguroase vor fi
dificil de realizat.
Pe de altã parte, tocmai din cauza acestui mod de lucru ºi a numãrului redus

de participanþi, Consiliul European a fost caracterizat ca fiind mai degrabã un for
cu un „mod diplomatic de operare“11. Metoda de negociere este mai puþin rigidã
ºi cautã sã ajungã la un compromis între poziþiile tuturor statelor membre, în
condiþiile în care, ca regulã generalã, în cadrul Consiliului European nu se vo-
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teazã, ci se ajunge la un consens general. Cam jumãtate din deciziile Consiliului
European respectã aceastã regulã. Majoritatea calificatã este necesarã atunci când
se fac numiri, iar majoritatea simplã când se adoptã reguli de procedurã. Atunci
când se supun votului anumite decizii, preºedintele Consiliului European, preºe-
dintele Comisiei ºi miniºtrii prezenþi nu participã la vot.
Se ridicã însã întrebarea cum negociazã ºefii de stat ai statelor mici cu ºefii

de stat ai statelor mari. De remarcat aici cã definirea statelor ca mici, mari ºi me-
dii se face, în literatura de specialitate, þinând cont numai de numãrul populaþiei.
Dar capacitatea de negociere a unui stat depinde de mult mai multe aspecte:
puterea economicã, capabilitãþile militare, calitatea resursei umane implicate în
asigurarea expertizei ºi în procesul de negociere etc. De ce depind aceste nego-
cieri în cadrul strict al Consiliului European? În primul rând de expertiza de care
beneficiazã liderul unui stat (o expertizã specializatã în funcþie de subiectele dis-
cutate în cadrul fiecãrui summit, ce necesitã colaborarea cu reprezentanþii din
Consiliu ºi grupurile sale de lucru, cu specialiºtii din ministerele naþionale care
se ocupã de domeniul afacerilor europene) ºi de capacitãþile personale de nego-
ciator ale acestuia. Cel mai important avantaj al statelor mici este dat însã chiar
de modalitatea de luare a deciziilor. Interesul statelor mari de a ajunge la un con-
sens cu toþi partenerii europeni poate lãsa cãi de negociere care pot fi folosite de
statele mai mici.
Deciziile Consiliului European nu au valoare legalã, cu toate cã sunt cele mai

importante decizii care se iau cu privire la UE. Toate tratatele începând cu Actul
Unic European au fost adoptate ºi semnate de membrii Consiliului European.
Responsabilitatea politicã în cadrul Uniunii este minimã, ea constând în prezen-
tarea unui raport în faþa Parlamentului European de cãtre preºedintele Consi-
liului European dupã fiecare summit. Mai mare este responsabilitatea politicã
internã, mai cu seamã în statele în care dezbaterile vizavi de problematica comu-
nitarã sunt cotidiene, iar cetãþenii sunt informaþi ºi conºtienþi de efectele pe care
le au asupra lor deciziile luate în cadrul Uniunii.
O prevedere din Tratatul de la Lisabona puþin discutatã este posibilitatea ca

fiecare membru al Consiliului European sã poatã primi delegare din partea unui
singur alt membru (art. 235). Pânã acum aceastã prevedere nu a fost aplicatã,
neexistând niciun stat care sã-ºi delege reprezentarea propriilor interese unui alt
stat membru. Rãmâne însã de vãzut ce se va întâmpla în viitor, altfel aceastã pre-
vedere ar fi inoperantã.

Existã în literatura de specialitate o altã discuþie referitoare la Uniunea Euro-
peanã. Este aceasta o organizaþie, doreºte sã urmeze un model de stat federativ
sau care este modelul spre care se îndreaptã? Realitatea este cã UE nu este nici
o organizaþie, nici nu urmãreºte un model existent, ci reprezintã ea însãºi un
model: modelul comunitar. Metoda comunitarã este definitã ca modelul aparte
de luare a deciziilor în cadrul Uniunii: Comisia propune Consiliului ºi Parlamen-
tului acte legislative, care sunt dezbãtute ºi eventual adoptate. Modelul poate fi
însã extins la mai multe domenii, între care ºi atribuþiile Consiliului European.
Din perspectiva democraticã, a principiului separaþiei puterilor, Consiliul Euro-
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pean nu se regãseºte nici în legislativ, nici în executiv. „Acesta nu exercitã funcþii
legislative“, se precizeazã în ultimele tratate ale UE, inclusiv în cel semnat la
Lisabona. Nu existã însã nicio referire la puterea executivã, dar este evident cã
nu exercitã o astfel de putere. Se precizeazã numai faptul cã „oferã Uniunii im-
pulsurile necesare dezvoltãrii acesteia ºi îi defineºte orientãrile ºi prioritãþile
politice generale“.12 În literatura de specialitate acest articol a fost interpretat ca
fiind „cea mai importantã funcþie a Consiliului European, de a da o direcþie stra-
tegicã dincolo de interesele naþionale ºi vãzând Uniunea ca un întreg organic“13.
Aceasta înseamnã cã celelalte instituþii ale UE, Consiliul, Comisia, Parlamentul,
îºi desfãºoarã activitãþile în cadrul trasat de Consiliul European, ceea ce îi con-
ferã acestuia din urmã un caracter pe care l-am putea numi supraunional.
În acelaºi timp, Consiliul European „exercitã o funcþie cvasiconstituþionalã“,

deoarece conform Tratatului de la Lisabona ia decizii normative: stabileºte con-
figuraþia Consiliului, compoziþia Parlamentului European, poate modifica numã-
rul de membri ai Comisiei, propune alegerea de cãtre Parlamentul European a
candidatului la preºedinþia Comisiei Europene, desemneazã Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securitate, stabileºte lista forma-
þiunilor Consiliului.14

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul, cunoscut anterior sub denumirile de Consiliul de Miniºtri, Consiliul
Uniunii Europene, dar care în Tratatul de la Lisabona apare sub denumirea sim-
plã de Consiliu, reprezintã o singurã instituþie a Uniunii Europene care reuneºte
miniºtrii fiecãrui stat membru cu competenþe într-un anumit domeniu. Consiliul
se întruneºte în zece formaþiuni diferite (înainte de intrarea în vigoare a Tratatu-
lui de la Lisabona existau numai 9 formaþiuni): Afaceri Generale; Afaceri Exter-
ne (cele douã constituiau o singurã formaþiune înainte de Lisabona); Afaceri
Economice ºi Financiare; Justiþie ºi Afaceri Interne; Ocuparea Forþei de Muncã,
Politicã Socialã, Sãnãtate ºi Consumatori; Competitivitate (Piaþa internã, Indus-
trie, Cercetare ºi Spaþiu); Transporturi, Telecomunicaþii ºi Energie; Agriculturã
ºi Pescuit; Mediu; Educaþie, Tineret, Culturã ºi Sport.
„Consiliul rezumã natura specialã a UE ca organizaþie internaþionalã ce echi-

libreazã tendinþele supranaþionale“15 ºi în acelaºi timp este instituþia principalã
în care statele membre reprezintã interesele naþionale în procesul politic euro-
pean. „Existã numeroase modalitãþi prin care statele membre pot sã influenþeze
afacerile UE în mod informal, fie cã e vorba de lobby pe lângã Comisie în faza
de prepropunere a procesului legislativ sau de folosirea comitetelor care supra-
vegheazã implementarea politicilor Uniunii. Dar într-un sens formal, Consiliul
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UE asigurã implicarea sistematicã a reprezentanþilor statelor membre în aproape
toate aspectele integrãrii europene“16.
În timp ce Consiliul European stabileºte strategiile pe termen lung, Consiliul

stabileºte scopurile politice pe termen mediu. El exercitã atât puteri legislative
cât ºi executive. Consiliul are responsabilitatea adoptãrii bugetului Uniunii, pe
care o împarte cu Parlamentul European, dar poate influenþa „prioritãþile de re-
partizare a fondurilor care afecteazã direct viaþa cetãþenilor UE“17. De asemenea,
contribuie la coordonarea politicilor statelor membre. Unele puteri au fost trans-
ferate prin Tratatul de la Lisabona, cãtre Comisia Europeanã, care „din cauza
birocraþiei sale mari ºi a departamentelor specializate dispune de mai multe
mijloace decât Consiliul pentru a face faþã unei varietãþi de funcþii executive, în
special în implementarea politicilor economice în agriculturã, piaþa internã ºi
mediu, ca ºi monitorizarea implementãrii lor de cãtre statele membre. Comisia
are de asemenea avantajul cã, spre deosebire de miniºtrii statelor membre din
Consiliu, nu trebuie sã aibã de-a face cu presiuni interne“18. În domeniile în care
iniþiativa politicã a rãmas în seama statelor membre, politica externã ºi de securi-
tate, parþial justiþie ºi afaceri interne, Consiliul exercitã puteri complete. În pri-
vinþa procesului legislativ existã o procedurã specialã care reclamã cooperarea
cu Parlamentul European, codecizia, introdusã prin Tratatul de Maastricht ºi ex-
tinsã la peste 80 de domenii prin Tratatul de la Lisabona.
Consiliul lucreazã în principal pe douã niveluri: cel ministerial ºi cel admi-

nistrativ. Formaþiunile Consiliului se întrunesc de obicei o datã pe lunã sau în
funcþie de situaþii deosebite sau urgente. Întâlnirile din cadrul Consiliului sunt
însã insuficiente pentru derularea politicilor Uniunii. Din 1958 a fost creat Con-
siliul Reprezentanþilor Permanenþi, COREPER, format de obicei din ambasado-
rii statelor membre, care se întâlnesc cel puþin o datã pe sãptãmânã. COREPER
pregãteºte agenda Consiliului ºi decide ce grupuri de lucru trebuie sã ia în consi-
derare anumite subiecte. Existã circa 200 de grupuri de lucru (numãrul lor va-
riazã deoarece existã ºi grupuri de lucru ad-hoc în funcþie de necesitãþile forma-
þiunilor Consiliului, care îºi înceteazã activitatea dupã ce ºi-au finalizat manda-
tul) stabilite de COREPER, formate din oficiali ai statelor membre. Aspectele
tehnice ale propunerilor legislative venite de la Comisie sunt discutate mai întâi
în aceste grupuri de lucru. Membrii lor trebuie sã poatã asigura o expertizã spe-
cializatã. Astfel, modalitatea de lucru în Consiliu este urmãtoarea: propunerile
venite de la Comisie sunt examinate în grupuri de lucru. Evaluãrile acestor gru-
puri sunt apoi examinate de COREPER, care pregãteºte materialele pentru de-
ciziile finale din formaþiunile Consiliului. Prin intermediul acestui mod de lucru,
interesele naþionale pot fi apãrate pe toate aceste niveluri de funcþionare a Con-
siliului.
„Existã o complexitate a deciziilor comunitare, care implicã nivele ºi limbi

diferite de negociere ca ºi o varietate de actori care acþioneazã atât în moduri pa-
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ralele cât ºi intersectate: fiecare decizie este rezultatul unei mulþimi de întâlniri,
a mii de comunicãri, a unor dezbateri lungi ºi obositoare, a foarte multor ore de
lucru în instituþiile europene ºi în cele naþionale.“19 De aceea este necesarã o
adaptabilitate a instituþiilor naþionale, deoarece atât structura cât ºi procedurile
de decizie sunt supuse frecvent unor schimbãri, iar instituþiile naþionale trebuie
sã aibã capacitatea de a se adapta rapid. În absenþa acesteia efectele asupra capa-
citãþii de negociere a statelor sunt negative.20

Tratatul de la Lisabona a menþinut prevederea conform cãreia preºedinþia este
deþinutã de fiecare stat membru ºi se roteºte la fiecare 6 luni. Preºedinþia con-
duce lucrãrile la toate nivelurile, cu excepþia Consiliului Afaceri Externe, pen-
tru care a fost creat postul permanent de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru po-
liticã externã ºi politica de securitate (acesta desemneazã ºi preºedinþii perma-
nenþi a circa 20 de grupuri de lucru în domeniul pe care îl prezideazã). Existã un
avantaj al acestui sistem, care constã în unitatea „lanþului de comandã“ pentru
toate configuraþiile Consiliului. Dezavantajul evident este lipsa de continuitate ºi
pentru unii lipsa de eficienþã în activitatea Consiliului. Pentru diminuarea acestui
dezavantaj s-a stabilit prevederea ca preºedinþiile sã colaboreze în formaþiuni de
câte trei, pentru asigurarea continuitãþii lucrãrilor, cele trei preºedinþii elaborând
un program comun pentru 18 luni. Mai mult, fiecare stat membru poate sã fie
asistat de alte douã state, iar grupul poate conveni asupra unor înþelegeri spe-
ciale, incluzând probabil delegarea (dar nu împãrþirea) preºedinþiei unor confi-
guraþii, comitete, grupuri de lucru. În practicã, sistemul preºedinþiei colective a
fost aplicat de la ultima deþinere a preºedinþiei de cãtre Germania (împreunã cu
Portugalia ºi Slovenia).21 Conform acestui sistem, fiecare stat trebuie sã aºtepte
aproape 14 ani pentru a deþine preºedinþia Consiliului (România o va deþine în
perioada iulie-decembrie 2019, fiind precedatã de Austria ºi urmatã de Finlan-
da). Lista statelor ce deþin preºedinþia a fost stabilitã pe baza a douã criterii: un
stat mare urmat de un stat mic, un stat dezvoltat din punct de vedere economic
urmat de altul mai puþin dezvoltat.
Preºedinþia rotativã a Uniunii, consideratã în mod tradiþional un canal de in-

fluenþã mai ales pentru statele mici, a fost însã marginalizatã de introducerea
funcþiei de preºedinte al Consiliului European. Acesta prezideazã Consiliile
Europene (anterior prezidate de statele ce deþineau preºedinþia rotativã) ºi asi-
gurã reprezentarea externã a Uniunii. De asemenea, funcþia de Înalt Reprezen-
tant al Uniunii pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securitate care prezideazã
Consiliul Afaceri Externe ºi este vicepreºedinte al Comisiei Europene impune
modificarea abordãrilor tradiþionale ale statelor mici de a influenþa deciziile. Pre-
ºedinþia rotativã asigurã statelor mici oportunitãþi de a acþiona ca mediatori,
având astfel posibilitatea de a influenþa agenda politicã ºi înþelegerile din cadrul
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UE.22 Crearea celor douã posturi permanente diminueazã canalele prin care
aceste state pot influenþa deciziile în UE.
În ce mãsurã pot statele care deþin preºedinþia sã influenþeze în propriul in-

teres deciziile Consiliului? Este preºedinþia rotativã un canal de promovare a
intereselor naþionale? În mod oficial preºedinþia trebuie sã fie imparþialã, subli-
niindu-se caracterul acesteia de facilitator al negocierilor. Deºi se recunoaºte în
general cã statele membre care deþin preºedinþia urmãresc propria agendã inter-
nã, gradul de succes al demersului lor este considerat a fi scãzut.23 Existã câteva
argumente în favoarea acestui punct de vedere. Un prim argument este perioada
scurtã în care un stat deþine preºedinþia. Procesul decizional este unul destul de
lent, iar în aceste condiþii nu pot fi urmãrite decât un numãr limitat de obiective
care þin de agenda internã. Un alt argument este dat de faptul cã cea mai mare
parte a timpului ºi a resurselor sunt consumate de problemele administrative,
care nu sunt legate direct de influenþarea rezultatelor politice. De asemenea, pre-
ºedinþia este adesea confruntatã cu probleme externe, care reclamã un rãspuns
rapid. Alte argumente se referã la faptul cã politicile care au fost stabilite de pre-
ºedinþiile anterioare pot fi cu greu schimbate ºi cã puterea formalã a preºedinþiei
în termenii stabilirii agendei este limitatã. Un ultim argument este dat de aºa-nu-
mita „culturã a consensului“, care constrânge comportamentul preºedinþiei, deoa-
rece alte state membre aºteaptã din partea ei neutralitate ºi gãsirea unor soluþii
politice integraþioniste. Astfel, preºedinþia poate fi forþatã sã-ºi consume resur-
sele în interesul Comunitãþii ºi pentru întãrirea prestigiului propriu.24 Existã însã
ºi un alt punct de vedere, „bazat pe un model care foloseºte o scarã largã de date
cantitative“25, care susþine cã preºedinþia în stadiul centralizat de votare poate sã
influenþeze rezultatele negocierilor. Potrivit acestui punct de vedere, „indepen-
dent de mãrimea þãrii ºi de puterea economicã, preºedinþia are un avantaj în plus
în procesul de luare a deciziilor comparativ cu alte state“26. De asemenea, existã
mai multe aspecte, „mãrimea, experienþa, reputaþia informalã în cadrul Consiliu-
lui, nivelul de pregãtire a perioadei de deþinere a preºedinþiei ºi chiar persona-
litatea liderilor politici“27, care determinã gradul în care preºedinþia rotativã îºi
poate impune agenda internã în negocierile din cadrul UE.
Vorbind mai general, preºedinþia este împãrþitã în 5 sisteme de responsabili-

tate diferite — nu numai preºedintele Consiliului European ºi statele membre
care se rotesc, dar ºi preºedinþia colectivã, Înaltul Reprezentant ºi preºedintele
Eurogrup. Aceastã fragmentare nu poate sã asigure consistenþa ºi eficienþa preºe-
dinþiei, iar riscul disoluþiei responsabilitãþii este real. Reprezentarea externã a
Uniunii va fi chiar ºi mai fragmentatã de vreme ce pe aceeaºi listã pot fi adãugaþi
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ºi preºedintele Comisiei Europene ºi unii comisari, ca ºi ministrul de Externe al
preºedinþiei rotative.28

În cadrul Consiliului, guvernele naþionale cautã sã obþinã rezultate favorabile
prin deciziile referitoare la politicile UE, dacã este necesar (ºi posibil) împotriva
altor guverne. Se pot distinge aici mai multe clivaje: dreapta-stânga, statele mari
ºi statele mici, contributori neþi ºi beneficiari neþi. Existã de asemenea un clivaj
major est-vest care a înlocuit dupã extinderea din 2004 (accentuat dupã intrarea
României ºi a Bulgariei în UE, în 2007) un clivaj tradiþional nord-sud.29 Pe de
altã parte, Consiliul serveºte colectivitãþii guvernelor pentru promovarea intere-
sului comun în aspectele interguvernamentale ale integrãrii europene. Aceasta se
referã mai puþin la substanþa politicii ºi mai mult la structura Uniunii ºi la pro-
bleme precum relaþiile interinstituþionale ºi utilizarea procedurilor de luare a
deciziilor. Chiar în acest domeniu pot exista animozitãþi între statele membre,
mai ales din partea statelor mici care preferã soluþii supranaþionale (cum ar fi în-
tãrirea Comisiei Europene) faþã de poziþiile interguvernamentaliste ale altora.30
O provocare importantã pentru statele mici de a influenþa deciziile din cadrul

UE este crearea ad hoc de coaliþii ale statelor mari. „Acest tip de cooperare per-
mite statelor mari sã împiedice influenþa statelor mici într-un cadru instituþional.
Statele mici beneficiazã de cooperarea formalizatã din cadrul instituþiilor, deoa-
rece regulile comune ajutã la crearea unui singur nivel de joc, fãcând capabili-
tãþile de putere tradiþionale mai puþin importante. Cooperarea ad hoc dintre
Franþa ºi Germania a fost întotdeauna o condiþie fundamentalã pentru integrarea
UE, dar dezvoltarea UE ca un actor politic extern a accelerat negocierile infor-
male dintre statele mari.“31
Toate acestea dezavantajeazã statele mici care rãmân fãrã o parte importantã

a pârghiilor pe care le aveau pentru a influenþa deciziile în UE. Studii recente
susþin cã acestea trebuie sã acþioneze ca „state inteligente“, pentru a-ºi atinge
obiectivele ºi a-ºi promova interesele în interiorul Uniunii. O strategie a unui stat
inteligent are trei caracteristici fundamentale. În primul rând scopurile ºi mijloa-
cele trebuie sã fie în cel mai înalt grad focalizate asupra propriilor interese,
deoarece statele mici nu au resurse suficiente pentru a urmãri o agendã politicã
extinsã. În al doilea rând statele mici ar trebui sã prezinte propriile iniþiative ca
fiind de interes pentru întreaga Uniune, ca un interes comun al acesteia. În acest
mod pot fi evitate conflictele cu iniþiativele statelor mari. În al treilea rând ele
trebuie sã caute sã medieze între statele mari pentru a reuºi sã gãseascã un con-
sens.32
De altfel, „în Consiliu stabilirea unui echilibru între statele mari ºi cele mici

a fost o problemã centralã încã de la începutul procesului de integrare ºi dezba-
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terea continuã asupra importanþei ºi greutãþii votului“.33 Dacã la început a putut
fi stabilitã o balanþã între cele douã grupuri de state, extinderile succesive au
înclinat balanþa în favoarea statelor mici. „În acest context, Tratatul de la Nisa ºi
cel de la Lisabona pot fi privite ca o încercare de a restabili echilibrul între aces-
tea.“34 Acestea se referã în principiu la modificarea regulilor de vot, crearea pos-
turilor de preºedinte al UE ºi a Înaltului reprezentant pentru afaceri externe ºi
politica de securitate.
Tratatul de la Lisabona a extins utilizarea votului majoritar calificat, care se

aplicã acum celor mai multe arii politice (încã 45 de noi cazuri). Metodele tra-
diþionale de vot, unanimitatea ºi majoritatea simplã favorizau statele mici ale
UE. În principiu, metoda unanimitãþii asigurã statelor mici ºi mari aceleaºi opor-
tunitãþi pentru a preveni adoptarea anumitor propuneri. Astfel un singur stat, fie
el mare sau mic, poate bloca o decizie. De asemenea, metoda votului majoritar
simplu favorizeazã statele mici deoarece fiecare stat are aceeaºi greutate indife-
rent de mãrime. Pe de altã parte, metoda votului majoritar calificat a sporit im-
portanþa statelor mari atât ca putere a votului cât ºi datoritã faptului cã acestea
au posibilitãþi mai mari de a realiza o coaliþie pentru adoptarea unor decizii în
comparaþie cu statele mici. Aceastã modalitate de vot face aproape imposibilã
realizarea unei majoritãþi care sã blocheze anumite decizii fãrã participarea sta-
telor mari.35
Conform Tratatului de la Lisabona, majoritatea calificatã înseamnã 55% din

state, care sã reprezinte 65% din populaþie, în timp ce o minoritate care poate
bloca o decizie trebuie sã reprezinte cel puþin 4 membri. Aplicarea acestei re-
forme va avea loc abia de la 1 ianuarie 2014, astfel cã sistemul de la Nisa va con-
tinua sã fie aplicat pânã atunci. ªi de la aceastã datã pânã în martie 2017 un stat
poate reclama aplicarea sistemului Nisa (protocolul prevederii tranzitorii). Aces-
ta este parte a compromisului realizat pentru a permite Poloniei sã se acomodeze
cu noua dublã majoritate. Este de altfel un exemplu prin care un stat care îºi ur-
mãreºte propriile interese reuºeºte sã obþinã în cadrul procesului de negociere
derogãri care servesc interesului naþional. Altã parte a compromisului a fost
aceea de revizuire a procedurii de la Ioannina privind implementarea dublei ma-
joritãþi: dacã existã 3/4 ale unei minoritãþi de blocare, adicã 45,1% din statele
membre sau 35,1% din populaþia Uniunii, adoptarea unei decizii prin procedura
majoritãþii calificate poate fi întârziatã într-un termen de timp rezonabil, pentru
gãsirea unei soluþii satisfãcãtoare pentru îngrijorãrile manifestate de minoritate.
Aceste prevederi sunt menþinute numai pentru perioada de tranziþie 2014-2017.
Dupã aceea sistemul va fi încã aplicat, dar proporþia minoritãþii care poate bloca
o decizie va fi scãzutã de la 75% la 55%. Asta înseamnã cã douã state mari pot
bloca o decizie, ceea ce provoacã o oarecare îngrijorare privind procesul de luare
a deciziilor.
Procedura de vot a majoritãþii calificate permite formarea de coaliþii, con-

fruntãri între diferite coaliþii ºi luarea deciziei împotriva unuia sau mai multor
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state, atunci când este necesarã majoritatea. Fiecare stat membru are o putere de
vot care reflectã mãrimea sa relativã. Aceastã procedurã „înseamnã o îndepãrtare
de principiul un vot, un stat, ce caracterizeazã natura luãrii deciziilor în institu-
þiile interguvernamentale tradiþionale. Mai importantã este acceptarea de cãtre
statele membre cã, în mod legal, deciziile pot fi luate chiar împotriva voinþei lor,
ceea ce înseamnã renunþarea la un veto naþional. De aceea majoritatea calificatã
poate fi privitã ca o trãsãturã fundamentalã a UE.“36
În privinþa transparenþei procesului decizional din Consiliu, existã prevederea

conform cãreia dezbaterile cu caracter legislativ din cadrul Consiliului sunt des-
chise publicului, pe când cele fãrã caracter legislativ sunt deschise numai în anu-
mite situaþii. În general nu sunt publice dezbaterile în domeniile cele mai sensi-
bile, cum este politica externã. Analizând voturile publice din perioada decem-
brie 2009 – decembrie 2011, observãm cã nu a existat niciun caz în care un regu-
lament, decizie sau directivã sã fie respins de Consiliu. Cele mai multe neparti-
cipãri s-au înregistrat din partea Danemarcei, Marii Britanii ºi a Irlandei, ceea ce
indicã numãrul mai mare de excepþii ale celor trei state de la legislaþia comuni-
tarã. Existã un singur stat care a votat în favoarea tuturor regulamentelor supuse
dezbaterii Consiliului — Franþa, în timp ce Germania a exprimat 5 voturi împo-
trivã ºi 7 abþineri. România a exprimat un singur vot împotrivã. Este vorba de
„Directiva de modificare a Directivei privind durata de protecþie a dreptului de
autor ºi a anumitor drepturi“, votatã în prima lecturã în Consiliul Afaceri Gene-
rale, la 12 septembrie 2011. România a votat împotrivã împreunã cu Belgia, Ce-
hia, Luxemburg, Olanda, Slovacia, Slovenia ºi Suedia, în timp ce Estonia ºi
Austria s-au abþinut. Documentul a fost adoptat la limitã, el întrunind 255 de vo-
turi din 255 necesare pentru a fi adoptat, reprezentând 17 state din 14 necesare.
România a mai exprimat ºi douã abþineri faþã de Directiva Parlamentului Euro-
pean ºi a Consiliului asupra aplicãrii drepturilor pacienþilor aflaþi în afara grani-
þelor þãrii adoptatã la 13 septembrie 2010. Împotriva acestei directive au votat
trei state: Polonia, Portugalia ºi Slovacia. Al doilea document faþã de care Româ-
nia s-a abþinut, împreunã cu Austria, este draftul de amendare a bugetului nr. 6
al bugetului general, votat la 13 septembrie 201037. De altfel, în privinþa draftu-
rilor bugetului din perioada celor doi ani s-au înregistrat cele mai multe voturi
împotrivã sau abþineri, ceea ce confirmã rolul Consiliului în adoptarea bugetului
Uniunii.

Modificãrile aduse de Tratatul de la Lisabona în privinþa celor douã instituþii
decizionale ale UE, Consiliul ºi Consiliul European, au întãrit puterea statelor
mari în cadrul celor douã instituþii. Statele mici sau cele mai nou intrate în UE
(care nu s-au adaptat în totalitate procesului extrem de complex de funcþionare,
mai cu seamã din cadrul Consiliului) trebuie sã gãseascã noi strategii prin care
sã-ºi promoveze interesele naþionale, în condiþiile în care acestea rãmân centrale
în statele membre, în defavoarea intereselor comune ale Uniunii Europene.
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36 Thomas Christiansen, op. cit., p. 98.
37 http://www.consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/public-votes?lang=ro.



BIBLIOGRAFIE

Bindi, Federica, Negociating EU law: Which decision making model?, Paper for ISA 2008 Conference;
Christiansen, Thomas, The institutional politics of the European Union. An analysis of administrative

governance and constitutional reform in the EU, http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=10769, p. 98;
Church, Clive H., David Phinnemore, „Understanding The Treaty of Lisbon“, in Romanian Journal of

European Affairs, vol. 10, no. 2, 2010;
Griller, Stefan, Jacques Ziller (eds.), The Lisbon Treaty EU Constitutionalism without a Constitutional

Treaty?, Springer Wien New York, 2008;
Howard Grøn, Caroline a &Anders Wivel, „Maximizing Influence in the European Union after the Lisbon

Treaty: From Small State Policy to Smart State Strategy“, in Journal of European Integration, Vol. 33, No. 5,
523–539, September, 2011;

National Politics and European Integration. From the constitution to the Lisbon Treaty, edited by
Maurizio Carbone, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar Publishing Limited, 2010;

Putnam, Robert D., „Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games“, International
Organization, 42, Summer 1988;

Schalk, Jelmer, René Torenvlied, JeroenWeesie and Frans Stokman, „European Union Politics, The Power
of the Presidency in EU Council Decision-making“ in European Union Politics, no. 8, 2007;

Staab, Andreas, The European Union explained, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press,
2011;

Takacs, Tamara, Participation in EU Decision Making: Implications for the Hungarian Political
Institutions, Hague, T.M.C. Asser Press, 2009;

Veen, Tim, „The dimensionality and nature of conflict in European Union politics: On the characteristics
of intergovernmental decision-making“, in European Union Politics, 2011, no. 12 (1);

Site-urile oficiale ale Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene.

14 CONSILIUL EUROPEAN ªI CONSILIUL UE DUPÃ TRATATUL DE LA LISABONA 35


