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Abstract: This study focuses on the developments in the field of European
security and defense in the light of the Treaty of Lisbon. This brief analysis
of the elements of reform in this area tries to highlight the extent to which
European countries will be able to work together in the security and defense
issues of the international agenda for the European Union to become „an
actor“, a coherent and efficient security provider. Also the study highlights
the implications that these innovations will generate in terms of the
general capacity of the EU to speak with one voice in the international
arena and to achieve the commitment to the European Security Strategy –
„manifestation as a global player in this century“.

Keywords: European Union, security actor, Treaty of Lisbon, Common
Security and Defense Policy, Permanent Structured Cooperation, capa-
bilities, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy.

Construcþia europeanã reprezintã, în mod evident, un proces în continuã evo-
luþie dacã luãm în considerare revizuirile periodice ale tratatelor iniþiale: Actul
Unic (1987), Tratatele de la Maastricht (1993), Amsterdam (1999), Nisa (2003)
ºi, mai recent, Tratatul de la Lisabona (2009). Încã de la începutul construcþiei
comunitare, statele membre au convenit sã coopereze în majoritatea problemelor
de politicã internaþionalã. Comunitatea Europeanã/Uniunea Europeanã a înregis-
trat cele mai importante progrese în domeniul economic. Aceste progrese i-au
permis sã atingã un anumit nivel de integrare ºi sã dezvolte puternice relaþii co-
merciale cu numeroase þãri ºi regiuni, în termeni de cooperare pentru dezvoltare,
de asistenþã umanitarã ºi de ajutor pentru reconstrucþie.

Din punctul de vedere al unei politici externe de securitate ºi de apãrare co-
mune însã lucrurile au stat diferit, deoarece, pânã la Tratatul de la Maastricht
(care a oficializat politica externã constituind-o în cel de „al doilea pilon“ al con-
strucþiei comunitare), Comunitatea Europeanã nu avea la bazã niciun document
care sã cuprindã obiective clare de politicã externã ºi de securitate. Tratatul de la
Maastricht a conferit Uniunii Europene cadrul legal pentru politica externã de
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securitate comunã, incluzând ºi formularea „politica de apãrare comunã“, com-
patibilã cu politica promovatã de Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord –
NATO.

Pentru o lungã perioadã de timp, ºi în ciuda dezvoltãrilor din ultimul deceniu,
constând în operaþionalizarea politicii europene de securitate ºi apãrare ºi în pro-
gresele semnificative realizate în acest domeniu, Uniunea Europeanã a fost con-
sideratã doar o „putere civilã“, un consumator de securitate ºi nu un furnizor al
securitãþii sau un actor pe scena internaþionalã. De aici ºi etichetarea UE drept
un „colos economic“, un „pitic politic“ ºi un „licurici militar“.

Tratatul de la Lisabona marcheazã o nouã etapã în procesul de creare a unei
uniuni tot mai profunde între statele europene ºi propune o arhitecturã institu-
þionalã îmbunãtãþitã pentru funcþionarea Uniunii. Prin stabilirea domeniilor, li-
mitelor ºi condiþiilor exercitãrii competenþelor sale, Tratatul de la Lisabona oferã
oportunitãþi mai bune pentru o acþiune colectivã consolidatã. El atribuie un grad
înalt de relevanþã politicii externe de securitate ºi de apãrare prin introducerea
unor elemente inovatoare, în special în domeniile instituþional ºi al integrãrii
acestor politici ale UE.

Studiul de faþã se focalizeazã asupra evoluþiilor din sfera securitãþii ºi a apã-
rãrii europene prin prisma Tratatului de la Lisabona. Prin prezentarea ºi anali-
zarea succintã a elementelor de reformã propuse de Tratat, vom încerca sã evi-
denþiem mãsura în care statele europene vor fi apte sã acþioneze împreunã în
problemele de securitate ºi apãrare aflate pe agenda internaþionalã, astfel încât
Uniunea sã devinã un actor–furnizor de securitate coerent ºi eficient. De aseme-
nea, vom încerca sã evidenþiem influenþele pe care aceste inovaþii le vor genera
asupra capacitãþii generale a UE de a vorbi cu o singurã voce în arena internaþio-
nalã în vederea atingerii obiectivului asumat de Strategia de securitate europeanã
(din 2003, revizuitã în 2008) – manifestarea ca actor global în secolul XXI.

Procesul de reformare a UE ante-Lisabona

La finele unui proces de reformã complex, laborios pregãtit ºi îndelungat (de
circa opt ani), marcat de crize, negocieri dure, referendumuri respinse, adoptarea
Tratatului de la Lisabona reprezintã punctul culminant în reformarea ºi moder-
nizarea funcþionãrii unei Uniuni de 27 de state membre, cu o populaþie totalã de
peste 500 de milioane cetãþeni, o Uniune menitã sã facã faþã provocãrilor seco-
lului al XXI-lea.

ªefii de stat sau de guvern ai statelor membre au lansat, în decembrie 2001,
ambiþioasa Declaraþie de la Laeken cu privire la viitorul Uniunii — document
care reflecta convingerea împãrtãºitã a celor 15 state membre ale Uniunii din
acel moment cã, pentru ca o Uniune Europeanã extinsã sã continue sã funcþio-
neze eficient, se impune ca instituþiile ºi structurile acesteia sã fie consolidate ºi
reformate. Prin acest document demara, de fapt, procesul de reformã consti-
tuþionalã. Aºa cum vom arãta în continuare, între aºteptãrile generoase formulate
prin Declaraþia de la Laeken din decembrie 2001 ºi starea de fapt, identificabi-

44 SANDA CINCÃ 2



lã în decembrie 2009 în Tratatul de la Lisabona, distanþa a fost una considera-
bilã.1

Pentru redactarea unui proiect constituþional a fost instituitã Convenþia Euro-
peanã privind Viitorul Europei, în cadrul cãreia s-a negociat, între 2002 ºi 2003,
elaborarea unui proiect de tratat menit sã simplifice cadrul politic ºi legislativ
european existent. În timp, a apãrut un consens asupra unui proiect de tratat con-
stituþional, care sã stabileascã: obiectivele Uniunii; valorile ºi principiile aces-
teia; modul de organizare a diferitelor instituþii ale UE; lista drepturilor cetãþe-
nilor UE; ºi sã defineascã competenþele Uniunii în domeniul acelor politici asu-
pra cãrora statele membre au convenit cã UE ar trebui sã aibã un rol.

Supus dezbaterii, textul proiectului constituþional a creat numeroase disen-
siuni în rândul cetãþenilor ºi al statelor membre. Dupã lungi negocieri, la 18
iunie 2004 a fost adoptat Tratatul instituind o Constituþie pentru Europa, semnat
apoi la Roma, la 29 octombrie 2004, de reprezentanþii celor 25 de state membre,
fãrã a fi vreodatã ratificat. Procesul de ratificare a fost complet blocat în anul
2005 de dubla respingere a tratatului la referendumurile organizate în Franþa (29
mai) ºi Olanda (1 iunie). În urma acestui dublu vot negativ, a devenit evident cã
Tratatul constituþional, în forma sa originarã, nu putea fi ratificat. Analiºtii au
apreciat atunci cã votul negativ a avut de-a face în foarte micã mãsurã cu textul
supus ratificãrii, dar în mãsurã considerabilã cu temerile prezente în rândul
populaþiei. La vremea respectivã, motivele determinante ale respingerii Tratatu-
lui Constituþional, invocate de analiºti, au fost: confuzia între Directiva Bolken-
stein (de liberalizare a pieþei serviciilor) ºi prevederile Tratatului, opoziþia
internã faþã de integrarea Turciei în UE ºi, poate cel mai important, „frica cetã-
þenilor francezi de noii veniþi din Est“ — nou veniþi care ar fi putut distruge mo-
delul social european, „modelul care arãta deja destul de gãurit“2.

Dupã alþi doi ani „de reflecþie“ — în care s-a conturat convingerea cã adop-
tarea unei Constituþii Europene ar genera neînþelegeri ºi îndoieli considerabile
din partea cetãþenilor în special în privinþa raportului dintre nou-propusul Tratat
Constituþional ºi constituþiile naþionale — a fost abandonatã ideea de a înlocui
tratatele existente ale Uniunii Europene cu un singur Tratat Constituþional.

În încercarea de a depãºi impasul creat de eºecul Tratatului Constituþional, în
Consiliul European de la Berlin, din 21-23 iunie 2007, sub preºedinþia germanã
a UE, cancelarul Angela Merkel a propus liderilor europeni o nouã versiune de
tratat, Tratatul de Reformã, care a fost adoptat la 19 octombrie 2007. Nici de
aceastã datã ratificarea tratatului nu a fost o procedurã uºoarã ºi ne referim aici,
pe de o parte, la respingerea iniþialã a tratatului în Irlanda, singurul stat membru
care a ratificat tratatul prin referendum3, ºi, pe de altã parte, la reacþiile rezervate
ale anumitor state membre, precum Marea Britanie, Polonia ºi Cehia.
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Tratatul de la Lisabona.
Reforma în domeniul politicii externe, de securitate ºi apãrare comune

Tratatul de la Lisabona – TL —, intitulat Tratatul de modificare a Tratatului
privind Uniunea Europeanã ºi a Tratatului de instituire a Comunitãþii Euro-
pene4, a fost semnat la 13 decembrie 2007, la Lisabona, ºi a intrat în vigoare la
1 decembrie 2009, în urma ratificãrii sale de cãtre toate cele 27 de state membre.

Noul Tratat5 nu se substituie tratatelor în vigoare ºi nu le înlocuieºte, ci amen-
deazã tratatele fundamentale. Aºa cum se desprinde chiar din titlul sãu, TL mo-
dificã cele douã tratate fundamentale ale Uniunii: Tratatul privind Uniunea
Europeanã (TUE, Maastricht, 1992) ºi Tratatul de instituire a Comunitãþii Euro-
pene (TCE, Roma 1957), care a devenit dupã amendare Tratatul privind funcþio-
narea Uniunii Europene (TFUE). Cele douã tratate îºi pãstreazã aceeaºi valoare
juridicã, iar Tratatul privind Comunitatea Energiei Atomice Europene (Euratom)
este menþinut cu titlu separat. Odatã cu intrarea în vigoare a noului Tratat au dis-
pãrut ºi confuziile existente pânã acum între Comunitatea Europeanã ºi Uniunea
Europeanã. Acesta prevede explicit cã Uniunea Europeanã, cu personalitate juri-
dicã, va înlocui Comunitatea Europeanã — stabilitã prin Tratatul de la Roma —
ºi Uniunea Europeanã — aºa cum a fost stabilitã prin Tratatul de la Maastricht
—, ºi cã toate actele juridice adoptate în cadrul tratatelor de pânã acum vor rã-
mâne în vigoare.

Pentru a rãspunde obiecþiilor venite din partea acelor state membre ale UE
îngrijorate de avansul federal al Uniunii, au fost suprimate toate indiciile care ar
fi putut conduce la ideea cã UE s-ar putea transforma într-un astfel de stat. S-a
convenit astfel ca din Tratatul de la Lisabona sã fie excluse acele elemente care
aveau un caracter constituþional, dispãrând termenul de „constituþie“, precum ºi
secþiunea consacratã simbolurilor UE (steagul UE, imnul ºi ziua Europei).

Cu toate cã noul Tratat a pierdut caracterul sãu constituþional, acesta conþine
reforme instituþionale ºi inovaþii de anvergurã, dintre care multe au fost preluate
din Tratatul instituind o Constituþie pentru Europa, precum: înfiinþarea funcþiei
de preºedinte al Consiliului European, a celei de ministru de externe, menþinerea
aceleiaºi distribuþii a locurilor în Parlament, acordarea personalitãþii juridice
Uniunii Europene, ºi reprezintã unul dintre documentele cheie ale Uniunii Euro-
pene.

Tratatul de la Lisabona traseazã principalele direcþii pentru construcþia unei
Europe noi, care sã îndeplineascã urmãtoarele obiective: o Europã mai demo-
craticã ºi mai transparentã, în care Parlamentul European ºi parlamentele naþio-
nale se bucurã de un rol consolidat, în care cetãþenii au mai multe ºanse sã fie
ascultaþi ºi care defineºte mai clar ce este de fãcut la nivel european ºi naþional
ºi de cãtre cine; o Europã mai eficientã, cu metode de lucru ºi reguli de vot sim-
plificate, cu instituþii eficiente ºi moderne pentru o Uniune Europeanã cu 27 de
membri, capabilã sã acþioneze mai bine în domenii de prioritate majorã pentru
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Uniunea de astãzi; o Europã a drepturilor, valorilor, libertãþii, solidaritãþii ºi
siguranþei, care promoveazã valorile Uniunii prin introducerea Cartei drepturilor
fundamentale în dreptul primar european; manifestarea Europei ca actor impor-
tant pe scena internaþionalã — prin instrumentele de politicã externã de care
dispune Europa. Tratatul de la Lisabona este destinat sã ofere Europei o voce mai
clarã în relaþiile cu partenerii sãi din întreaga lume ºi, de asemenea, sã utilizeze
forþa dobânditã de Europa în domeniul economic, umanitar, politic ºi diplomatic,
pentru a promova interesele ºi valorile europene pe plan mondial, respectând, în
acelaºi timp, interesele specifice ale statelor membre în domeniul afacerilor
externe6.

De-a lungul istoriei construcþiei europene, problematica politicii externe ºi de
securitate, implicit ºi a celei de apãrare comunã a fost consideratã un obstacol în
calea procesului de constituþionalizare a integrãrii europene. Evoluþiile în acest
domeniu au fost marcate de competiþia între modelul interguvernamental ºi cel
supranaþionalist, precum ºi de opþiunile divergente ale statelor membre ale UE
în acest domeniu. Inovaþiile Tratatului de la Lisabona referitoare la domeniul se-
curitãþii ºi al apãrãrii sunt menite sã creascã coerenþa ºi capacitatea UE în cali-
tatea sa de actor în sistemul internaþional de securitate.

În urma intrãrii în vigoare a Tratatului de la Lisabona, potrivit art. 46A7/ art.
478, Uniunea dobândeºte personalitate juridicã9, ceea ce presupune cã UE va
putea sã negocieze ºi sã încheie, în nume propriu, acorduri internaþionale. Perso-
nalitatea juridicã determinã UE sã aibã coerenþã politicã, sã fie mai eficientã pe
plan mondial ºi un partener mai vizibil pentru þãrile terþe ºi organizaþiile inter-
naþionale. Structura pe piloni este înlãturatã. Odatã cu intrarea în vigoare a TL
nu se schimbã caracterul interguvernamental al politicii europene de securitate
comune – PESC/politicii de securitate ºi apãrare comunã – PSAC (astfel cã
deciziile cu privire la PSAC se vor lua în unanimitate, excepþie fãcând coope-
rarea structuratã permanentã).

Referitor la PESC, potrivit art. 11/art. 24, „Competenþa Uniunii în materie de
politicã externã ºi de securitate comunã include toate domeniile politicii externe,
precum ºi toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea
treptatã a unei politici de apãrare comune care poate conduce la o apãrare co-
munã. Politica externã ºi de securitate comunã face obiectul aplicãrii unor norme
ºi proceduri speciale. Aceasta este definitã ºi pusã în aplicare de Consiliul Euro-
pean ºi de Consiliu, hotãrând în unanimitate, cu excepþia cazului în care tratatele
dispun altfel. Politica externã ºi de securitate comunã este pusã în aplicare de
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Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe ºi politica de securitate ºi
de statele membre, în conformitate cu tratatele“. De asemenea, „Uniunea desfã-
ºoarã, defineºte ºi pune în aplicare o politicã externã ºi de securitate comunã
întemeiatã pe dezvoltarea solidaritãþii politice reciproce a statelor membre, pe
identificarea chestiunilor de interes general ºi pe realizarea unui grad din ce în
ce mai mare de convergenþã a acþiunilor statelor membre“. La rândul lor, „statele
membre sprijinã activ ºi fãrã rezerve politica externã ºi de securitate a Uniunii,
în spiritul loialitãþii ºi solidaritãþii reciproce, ºi respectã acþiunea Uniunii în acest
domeniu“, abþinându-se „de la orice acþiune contrarã intereselor Uniunii sau care
poate dãuna eficienþei sale ca forþã de coeziune în relaþiile internaþionale“.

Uniunea desfãºoarã politica externã ºi de securitate comunã prin: „definirea
orientãrilor generale; prin adoptarea deciziilor care definesc: acþiunile care tre-
buie întreprinse de Uniune, poziþiile care trebuie luate de Uniune ºi modalitãþile
de punere în aplicare a deciziilor luate; ºi prin consolidarea cooperãrii siste-
matice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora“ (art. 12/ art.
25).

Referitor la domeniul apãrãrii, potrivit art. 28 A, alin. 1/art. 42 al. 1 al Trata-
tului de la Lisabona/Versiunea consolidatã a TUE ºi TFUE, „politica de securi-
tate ºi apãrare comunã face parte integrantã din politica externã ºi de securitate
comunã.Aceasta asigurã Uniunii o capacitate operaþionalã bazatã pe mijloace ci-
vile ºi militare. Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara
Uniunii pentru a asigura menþinerea pãcii, prevenirea conflictelor ºi întãrirea se-
curitãþii internaþionale, în conformitate cu principiile Cartei Organizaþiei Na-
þiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se sprijinã pe capacitãþile furnizate de
statele membre“. De asemenea, textul Tratatului statueazã cã securitatea naþio-
nalã rãmâne în responsabilitatea fiecãrui stat membru.

Denumirea politicii de apãrare se schimbã din PESA (politica europeanã de
securitate ºi apãrare) în PSAC (politica de securitate ºi apãrare comunã). Refor-
mele propuse în acest domeniu vizeazã promovarea PSAC de o manierã susþi-
nutã ce poate conduce, în timp, la apariþia progresivã a unei apãrãri comune, dar
numai în cazul existenþei consensului (unanimitãþii) pe aceastã dimensiune la
nivelul Consiliului European (art. 28 A alin. 2/art. 42 alin. 2). Trecerea de la for-
mula de „apãrare europeanã“ la cea de „apãrare comunã“ indicã o disponibilitate
mai mare a statelor membre de a contura un „braþ militar“ al UE. Totuºi aceasta
nu o împinge spre o abordare mai integraþionistã. Conform prevederilor Trata-
tului, realizarea progresivã a apãrãrii comune la nivelul UE trebuie sã se deru-
leze în armonie cu angajamentele asumate de unele state membre ale UE la
nivelul NATO. Acelaºi articol (28A/art. 42) face referire la NATO ca fundament
al politicii de securitate a statelor membre: „Politica Uniunii (...) respectã obli-
gaþiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state mem-
bre care considerã cã apãrarea lor comunã se realizeazã în cadrul Organizaþiei
Tratatului Atlanticului de Nord ºi este compatibilã cu politica comunã de secu-
ritate ºi de apãrare stabilitã în cadrul acesteia“.

Scopul PSAC este acela de a rezolva provocãrile legate de gestionarea cri-
zelor internaþionale — ceea ce ar tranforma Uniunea într-un furnizor de secu-
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ritate. Totuºi, pentru instituirea unei viitoare apãrãri comune va fi nevoie de o
decizie adoptatã în unanimitate de cãtre guvernele tuturor statelor membre. Po-
trivit Tratatului, luarea deciziilor cu implicaþii militare este guvernatã de princi-
piul unanimitãþii ºi poate fi supusã dreptului la veto din partea fiecãrui stat mem-
bru. În ideea de a încuraja cooperarea pentru asigurarea capacitãþilor civile ºi
militare necesare, tratatul încorporeazã Agenþia Europeanã de Apãrare deja exis-
tentã ºi prevede o formã de colaborare mai ambiþioasã sub forma cooperãrii
structurate permanente.

Modificãrile instituþionale în domeniul apãrãrii

În cele ce urmeazã, vom prezenta ºi analiza succint atât principalele modi-
ficãri instituþionale care afecteazã sfera securitãþii ºi a apãrãrii cuprinse în Trata-
tul de la Lisabona, cât ºi capacitãþile militare ºi civile, resursele de care dispune
Uniunea ºi care pot îmbunãtãþi statutul internaþional al UE.

Referitor la reforma instituþionalã, ne vom opri asupra instituirii funcþiei de
Preºedinte al Consiliului European, a celei de Înalt Reprezentant al Uniunii pen-
tru afaceri externe ºi politicã de securitate, precum ºi asupra rolului ºi funcþiilor
Agenþiei Europene de Apãrare.

O primã inovaþie instituþionalã introdusã de TL este înlocuirea fostului sistem
de preºedinþie rotativã a Consiliului European cu o preºedinþie permanentã, prin
crearea funcþiei de Preºedinte al Consiliului European. Conform art. 9B alin.
5/art. 15 alin. 510, acesta va fi ales (dar ºi revocat din funcþie) de Consiliul Euro-
pean – CE, cu majoritate calificatã, pentru o perioadã de 2 ani ºi jumãtate
(maximum douã mandate). Noul Preºedinte al CE va prezida Consiliul Euro-
pean, asigurând continuitatea, coeziunea ºi consensul liniilor directoare trasate
în cadrul acestui for suprem al Uniunii. În domeniul PESC, acesta va fi respon-
sabil pentru reprezentarea externã a Uniunii la nivel de ºefi de state ºi de gu-
verne, fãrã a aduce atingere atribuþiilor Înaltului Reprezentant. La 19 noiembrie
2009, liderii celor 27 state membre ale UE au desemnat primul Preºedinte
permanent al Consiliului European în persoana fostului prim-ministru belgian
Herman Van Rompuy, care ºi-a început mandatul la 1 decembrie 2009.

O altã modificare instituþionalã introdusã de Tratat în domeniul PESC/PSAC
vizeazã extinderea rolului Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Ex-
terne ºi Politicã de Securitate11 (High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy). Inovaþia constã în contopirea postului de Înalt Re-
prezentant pentru PESC, ocupat de Javier Solana (din 1999 pânã în 2009), ºi a
celui de Comisar pentru Relaþii Externe ºi politicã de vecinãtate din cadrul Co-
misiei Europene, deþinutã de Benita Ferrero-Waldner. Titularul acestei funcþii, în
comparaþie cu profilul profesional mai modest al funcþiei de Înalt Reprezentant
pentru PESC, va avea un rol considerabil mai complex ceea ce-i conferã o po-
ziþie importantã la nivelul UE.
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În plus, potrivit art. 9E/art. 18 Înaltul Reprezentant al UE (susþinut de noul
serviciu diplomatic al Uniunii, Serviciul European pentru Acþiune Externã —
art. 13a/art. 27) este unul dintre vicepreºedinþii Comisiei Europene ºi prezideazã
Consiliul Afaceri Externe. Cumularea acestor funcþii nu-i atribuie demnitarului
noi puteri, ci simplificã acþiunea externã a UE, eliminând suprapunerile ºi confu-
ziile, contribuie la sporirea continuitãþii în domeniul PESC, crescând impactul,
coerenþa ºi vizibilitatea acþiunii externe a UE. Înaltul Reprezentant este ales de
Consiliul European prin majoritate calificatã, cu acordul Comisiei (art. 9E alin.
1/art. 18 alin 1). Aceastã nouã poziþie a fost atribuitã britanicei Catherine Ashton
la sfârºitul anului 2009.

Înaltul Reprezentant are ca atribuþii dezvoltarea ºi conducerea domeniului
PESC/PSAC la nivelul Uniunii Europene. Acesta reprezintã poziþia unitarã a
Uniunii pe plan extern în materie de politicã externã ºi de securitate comunã. De
asemenea, desfãºoarã, în numele Uniunii, dialogul politic cu terþii ºi exprimã po-
ziþia Uniunii în cadrul organizaþiilor internaþionale ºi al conferinþelor interna-
þionale (art. 13a/art. 27 alin. 2).

Înaltul Reprezentant este însãrcinat cu rolul de a asigura coerenþa între insti-
tuþiile UE, dar ºi între acestea ºi statele membre. Pe lângã alte prerogative, înal-
tul demnitar, împreunã cu guvernele statelor membre, va avea dreptul sã facã
propuneri pentru dezvoltare în domeniul PESC. În cazul în care unul sau mai
multe state membre se opun adoptãrii unei decizii europene, Înaltul Reprezen-
tant externe al Uniunii va avea sarcina de a identifica o soluþie. Acesta se va
asigura, împreunã cu Consiliul, ca statele membre sã respecte principiile acþiunii
externe a UE ºi va veghea asupra punerii în aplicare a deciziilor europene.

Tratatul de la Lisabona mai prevede ca Înaltul Reprezentant al UE sã fie asis-
tat de un Serviciu European pentru Acþiune Externã – SEAE. Aceastã nouã in-
stituþie înlocuieºte Unitatea de planificare a politicilor ºi de alertã rapidã, care
asista pânã acum Înaltul Reprezentant pentru PESC. În conformitate cu preve-
derile art. 13a alin. 3/art. 27 alin. 3, SEAE lucreazã în colaborare cu serviciile
diplomatice ale statelor membre ºi reprezintã un corp diplomatic format din
funcþionari ai departamentelor relevante din cadrul Secretariatului General al
Consiliului ºi ale Comisiei, precum ºi din diplomaþi detaºaþi ai statelor membre.
Organizarea ºi funcþionarea SEAE se stabilesc prin decizie a Consiliului.

O altã noutate instituþionalã introdusã de Tratat vizeazã Agenþia Europeanã
de Apãrare – AEA (European Defence Agency – EDA), instituþie deja funcþio-
nalã, înfiinþatã în iulie 200412, cãreia îi atribuie responsabilitãþi noi. Prin intro-
ducerea acestei instituþii în cadrul juridic legal al PSAC a UE (art. 28 A alin. 3/
art. 42 alin. 3), statele membre au dorit sã impulsioneze dezvoltarea capacitãþilor
operaþionale astfel încât UE sã-ºi consolideze rolul de actor militar pe scena
internaþionalã.
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De-a lungul timpului s-a dovedit cã UE nu suferea de lipsa capacitãþilor mili-
tare ºi a resurselor, ci de incapacitatea de a le unifica de o manierã coerentã13.
Raþiunile pentru care aceastã structurã cu atribuþii speciale în acest domeniu a
fost creatã în 2004 au inclus atât necesitatea gestionãrii responsabilitãþilor UEO,
cât ºi eliminarea deficienþelor înregistrate în planul cooperãrii între statele mem-
bre în domeniul armamentelor. Crearea AEA a reprezentat o decizie cu impact
strategic la nivelul modului de operaþionalizare a componentei de securitate ºi
apãrare a UE. Astfel, activitatea AEA a fost orientatã în susþinerea procesului de
dezvoltare a capacitãþii europene de apãrare prin consolidarea formulelor de
cooperare europene, atât la nivelul producþiei, respectiv comercializãrii echipa-
mentelor militare, cât ºi în ceea ce priveºte dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice ºi a
bazei tehnologice14.

Aºa cum evidenþiazã un raport adoptat de Parlamentul European15, statele
membre ale UE cheltuiesc împreunã 200 de miliarde de euro pentru apãrare,
însã, în ciuda acestor resurse militare, europenii nu au nici pe departe forþele ºi
capacitãþile militare dislocabile necesare intervenþiilor actuale în securitatea in-
ternaþionalã. Statele membre au un efectiv militar de aproape 2 milioane, însã
UE abia poate trimite ºi menþine la nivel global 60.000 de militari. Prin urmare,
este vital ºi chiar o condiþie prealabilã ca, pentru o cooperare efectivã
UE–NATO, statele membre sã utilizeze mai bine resursele militare avute la
dispoziþie.

Crearea AEA aratã în mod clar accentul manifestat de UE în domeniul in-
dustriei de apãrare, element distinctiv faþã de NATO, ceea ce face ca Agenþia sã
devinã unul dintre cele mai importante instrumente pentru îmbunãtãþirea rela-
þiilor transatlantice16.

Tratatul de la Lisabona menþioneazã obligaþia statelor membre de a pune la
dispoziþia UE capacitãþile civile ºi militare necesare pentru punerea în aplicare a
PSAC. În acest sens, potrivit art. 28 D/art. 45 scopul Agenþiei Europene de
Apãrare, aflatã sub autoritatea Consiliului, este acela de a contribui la identifi-
carea obiectivelor privind capacitãþile militare ale statelor membre, de a pro-
mova armonizarea necesitãþilor operaþionale, de a coordona programele derulate
de statele membre, de a susþine cercetarea în materie de tehnologie a apãrãrii, de
a coordona ºi planifica activitãþile de cercetare comune, de a contribui la identi-
ficarea ºi implementarea mãsurilor necesare pentru întãrirea bazelor industriale
ºi tehnologice ale sectorului de apãrare. Participarea la Agenþia Europeanã de
Apãrare este opþionalã, conform art. 28D alin. 2/art. 45 alin. 2.

Totuºi, atâta timp cât Tratatul nu aduce clarificãrile necesare în privinþa pro-
blemelor celor mai sensibile — insuficienþa fondurilor alocate, interoperabili-
tatea limitatã sau fragmentarea pieþei europene de apãrare —, iar Agenþia îºi pãs-

9 U.E. ªI POLITICA COMUNÃ DE SECURITATE ªI APÃRARE POST-LISABONA 51

————————
13 Vezi ºi Philip Gordon, „Europe’s uncommon foreign policy“, International Security, 22/1 (1997/8),

p. 75.
14 http://www.eda.europa.eu.
15 „Raport referitor la rolul NATO în arhitectura de securitate a UE“ (2008/2197(INI)), Comisia pentru

afaceri externe, Raportor: Ari Vatanen, 16.10.2008.
16 Vezi S. Duke: „The Future of EU-NATO Relations: a Case of Mutual Irrelevance Through Compe-

tition?“, Journal of European Integration, vol. 30, No. 1, 2008.



treazã un caracter interguvernamental care o pune în imposibilitatea de a genera
interdependenþe sau a stimula colaborarea, rãmâne dificil de discutat despre un
avans în privinþa capacitãþii Uniunii Europene de a-ºi îmbunãtãþi statutul interna-
þional prin rezolvarea acestor probleme.Aceste consideraþii sunt confirmate ºi de
observaþia cã Tratatul de la Lisabona nu face niciun fel de referiri la crearea unor
capacitãþi nonmilitare, în condiþiile în care, aºa cum am afirmat deja, imaginea
sa internaþionalã este proeminentã în special ca urmare a recurgerii cu predilecþie
la acest gen de instrumente17.

Inovaþii privind evoluþia PSAC

În continuare, ne vom referi la acele dispoziþii ale TL referitoare la situaþia
capacitãþilor civile ºi militare aflate la dispoziþia UE, care au implicaþii directe
asupra apãrãrii ºi au relevanþã pentru evoluþia ulterioarã a PSAC. Este vorba des-
pre extinderea numãrului de misiuni ale Uniunii în domeniul apãrãrii, introdu-
cerea clauzei de solidaritate, a clauzei de apãrare reciprocã ºi a cooperãrii struc-
turate permanente.

Referitor la primul aspect, Tratatul de la Lisabona reconfirmã angajamentele
referitoare la apãrarea comunã prevãzute în Tratatul de la Amsterdam care a in-
trodus „misiunile Petersberg“18 ºi reflectã mai bine natura acestor misiuni co-
mune în afara Uniunii, prin extinderea domeniului de aplicare a acestora, în
acord cu Strategia de Securitate Europeanã.

Misiunile comune în cadrul cãrora Uniunea poate recurge la mijloace civile
ºi militare, potrivit art. 28 B/art. 43, sunt: acþiuni comune de dezarmare, misiuni
de consiliere ºi asistenþã în domeniul militar, misiuni de prevenire a conflictelor
ºi operaþiuni de stabilizare postconflict, precum ºi misiuni ce pot contribui la
lupta împotriva terorismului, inclusiv prin sprijinul adus statelor terþe pentru
combaterea terorismului pe propriul teritoriu.

Întrucât PSAC se manifestã, cu precãdere, ca o politicã de management a
crizei care vizeazã gestionarea problemelor de securitate ce apar în vecinãtatea
europeanã, în acord cu Strategia de Securitate Europeanã ºi în conformitate cu
principiile Cartei ONU, lãrgirea gamei misiunilor Petersberg s-a impus ca una
normalã. Acelaºi articol (28B/art. 43) reitereazã cã aceste misiuni specifice tre-
buie sã fie definite ºi lansate la decizia Consiliului European, sub supravegherea
Înaltului Reprezentant, care va asigura coordonarea instrumentelor civile ºi mi-
litare ale acestor misiuni.

TL instituþionalizeazã astfel practica „implementãrii unei misiuni“ de cãtre
un grup format din state membre, care doresc ºi au capacitatea necesarã pentru
a îndeplini o astfel de sarcinã în numele Uniunii ºi încredinþatã de Consiliu (art.
28C/art. 44). Se pun bazele unor aºa-numite „coaliþii de voinþã“, recunoscân-
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du-se formal operaþiunile de acest tip (cum a fost cazul misiunii Artemis iniþiate
de Franþa în R.D. Congo)19.

Un loc important în ansamblul modificãrilor aduse de Tratatul de la Lisabona
îl ocupã introducerea clauzei de solidaritate ºi a clauzei de apãrare reciprocã.
Aceste clauze promoveazã principiile pe care se bazeazã UE ºi anume „solida-
ritatea cu“ ºi „asistenþa pentru“ alte state membre.

Art. 188R din TL20 introduce clauza de solidaritate care reprezintã un nou
mecanism de asistenþã juridicã între statele membre, aplicabil în situaþia în care
unul dintre acestea face obiectul unui atac terorist ori a dezastrelor naturale sau
a celor provocate de om. Odatã ce unul dintre statele membre se aflã în una din
cele trei situaþii, Uniunea va mobiliza toate mijloacele, la dispoziþia sa, inclusiv
resursele militare oferite de statele membre, pentru: prevenirea ameninþãrii tero-
riste pe teritoriul statului membru, protejarea instituþiilor democratice ºi a popu-
laþiei civile împotriva oricãrui atac terorist; ajutorarea statului membru pe terito-
riul acestuia în cazul producerii unui atac terorist; acordarea de asistenþã unui
stat membru pe teritoriul acestuia, în cazul unei catastrofe naturale sau provocate
de om.

Solicitarea asistenþei necesare cãtre statele membre trebuie adresatã Consi-
liului de autoritãþile politice ale statului membru care face obiectul unui atac
terorist sau este victima unui catastrofe naturale ori provocate de om. Modali-
tãþile de punere în aplicare a clauzei de solidaritate de cãtre Uniune sunt definite
printr-o decizie adoptatã de Consiliu, la propunerea comunã a Comisiei si a Înal-
tului Reprezentant al Uniunii.

Potrivit clauzei de asistenþã reciprocã, prevãzutã la art 28A alin. 7/art. 42 alin.
7, toate statele membre sunt obligate sã ofere unui stat membru, în cazul în care
ar deveni victima unei agresiuni armate pe teritoriul sãu, ajutor ºi asistenþã mi-
litarã sau de altã naturã prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu
dispoziþiile Cartei ONU, fãrã însã a aduce atingere neutralitãþii sau relaþiei aces-
tuia cu NATO.

Pentru a pune în aplicare o cooperare mai strânsã în materie de apãrare reci-
procã, statele membre vor acþiona în strânsã cooperare cu NATO, fãrã a preju-
dicia caracterul specific al politicii de apãrare ºi securitate al celorlalþi actori
statali. Angajamentele ºi cooperarea în acest domeniu vor fi în concordanþã cu
angajamentele faþã de NATO, care, pentru þãrile europene membre ale Alianþei,
constituie organizaþia principalã de securitate ºi deci fundamentul apãrãrii lor
colective. Aceastã clauzã propune o variantã soft a unor obligaþii de tip articol
521 din Tratatul NATO.

Unii autori considerã cã aceste clauze reprezinta o dublare a rolului NATO.
Pot fi, totuºi, argumentate unele diferenþe. Referitor la clauza de solidaritate,
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aceasta se aplicã, aºa cum am precizat, doar în cazul unor atacuri teroriste sau
unor catastrofe naturale ºi nu în faþa unui alt tip de atac, astfel încât sub acest
aspect rezultã rolul distinct al NATO. Iar în ceea ce priveºte clauza de apãrare
reciprocã, cei mai mulþi analiºti considerã activarea acesteia de cãtre UE foarte
puþin probabilã, având în vedere angajarea celor mai multe dintre statele membre
ale UE faþã de NATO. De asemenea, este foarte greu de imaginat o ipotezã în
care NATO refuzã sã acþioneze împotriva unei agresiuni armate lãsând statelor
membre ale UE posibilitate sã reacþioneze. Chiar ºi în acest caz, natura însãºi a
UE ar implica o acþiune al cãrei obiect final ar putea fi o mai strânsã uniune po-
liticã ºi protejarea obiectivelor ºi valorilor acþiunii externe a UE22.

Având în vedere diferenþele substanþiale dintre capacitãþile militare ale sta-
telor membre ale UE, precum ºi modul de abordare de cãtre acestea a aspectelor
de securitate ºi apãrare, Tratatul de la Lisabona cuprinde unele dispoziþii în acest
sens. Ne referim aici la introducerea conceptului de Cooperare Structuratã
Permanentã – CSP (Permanent Structured Cooperation – PSC), care oferã po-
sibilitatea statelor membre sã colaboreze mai strâns în sfera apãrãrii. Pe de o
parte, aceasta a fost o reacþie la cerinþele mereu în creºtere ale mediului inter-
naþional de securitate în ceea ce priveºte capacitãþile UE de gestionare a crizelor
civile ºi militare ºi, pe de altã parte, acest lucru reflectã conºtientizarea faptului
cã într-o Uniune de 27 sau chiar mai multe state membre nu toate statele membre
vor fi întotdeauna dispuse sau în mãsurã sã participe la acþiuni concrete.

Cooperarea structuratã permanentã este vãzutã ca o soluþie pentru relansarea
procesului de dezvoltare a capacitãþilor de apãrare la nivel european pe baze
solide, prin reducerea duplicãrilor ºi punerea în comun a resurselor.

O cooperare structuratã permanentã se stabileºte prin eforturile de colaborare
ale statelor membre participante cu scopul consolidãrii capacitãþilor operaþionale
ale UE, ºi nu pentru desfãºurarea operaþiilor militare. Practic, înseamnã cã un
grup de state membre care doresc sã conlucreze mai strâns pentru dezvoltarea
cooperãrii militare vor avea un cadru stabilit, reglementat în care sã facã acest
lucru. Astfel, statele membre care îndeplinesc criterii mai avansate în domeniul
capacitãþilor militare ºi doresc sã îºi asume angajamente suplimentare, în per-
spectiva celor mai exigente misiuni, instituie între ele o cooperare structuratã
permanentã în cadrul Uniunii — conform art. 28A alin. 6/art. 42 alin. 6. Coope-
rarea nu aduce atingere dispoziþiilor articolului 28B/art. 43 care reglementeazã
misiunile Petersberg. Articolul 28E/art. 46 alin. 1 reglementeazã CSP astfel: Sta-
tele membre care doresc sã participe la cooperarea structuratã permanentã tre-
buie sã îndeplineascã criteriile ºi sã îºi asume angajamentele în materie de
capacitãþi militare prevãzute de Protocolul privind cooperarea structuratã per-
manentã23.
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Potrivit art. 1 din Protocol, cooperarea structuratã permanentã este deschisã
oricãrui stat membru care se angajeazã, de la data intrãrii în vigoare a Tratatului
de la Lisabona: „a) sã intensifice dezvoltarea capacitãþilor lor de apãrare, prin
dezvoltarea contribuþiilor naþionale ºi prin participarea, dupã caz, la forþe multi-
naþionale, la principalele programe europene de echipare ºi la activitatea Agen-
þiei din domeniul dezvoltãrii capacitãþilor de apãrare, de cercetare, de achiziþii ºi
de armament; b) sã dispunã de capacitatea de a furniza, pânã în 2010, fie cu titlu
naþional, fie ca o componentã a grupurilor multinaþionale de forþe, unitãþi de
luptã pentru misiunile preconizate, configurate pe plan tactic, ca o grupare tac-
ticã, având elemente de susþinere, inclusiv în ceea ce priveºte transportul ºi lo-
gistica, capabile sã întreprindã, în termen de 5 pânã la 30 de zile, misiunile men-
þionate la articolul 43 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, în special pentru
a rãspunde la solicitãrile Organizaþiei Naþiunilor Unite, ce pot fi menþinute pen-
tru o perioadã iniþialã de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pânã la cel puþin
120 de zile“.

Art. 2 al aceluiaºi Protocol prevede angajamentele pe care statele membre
trebuie sã le asume în vederea atingerii obiectivelor stabilite: „(a) sã coopereze
privind nivelul cheltuielilor de investiþii în materie de echipamente de apãrare ºi
sã reexamineze cu regularitate aceste obiective din perspectiva mediului de se-
curitate ºi a responsabilitãþilor internaþionale ale Uniunii; (b) sã îºi uniformizeze,
în mãsura posibilului, mijloacele de apãrare, în special prin armonizarea identifi-
cãrii necesitãþilor militare, prin punerea în comun ºi, dupã caz, prin specializarea
mijloacelor ºi capacitãþilor de apãrare, precum ºi prin încurajarea cooperãrii în
domeniul formãrii ºi al logisticii; (c) sã adopte mãsuri concrete pentru sporirea
disponibilitãþii, a interoperabilitãþii, a flexibilitãþii ºi a capacitãþii de desfãºurare
a forþelor, în special prin identificarea unor obiective comune în materie de pro-
iectare a forþelor, inclusiv prin reexaminarea eventualã a procedurilor de decizie
naþionale; (d) sã coopereze pentru a se asigura adoptarea mãsurilor necesare
pentru acoperirea, inclusiv prin abordãri multinaþionale ºi fãrã a aduce atingere
angajamentelor referitoare la acestea, luate în cadrul Organizaþiei Tratatului
Atlanticului de Nord, a lacunelor constatate în cadrul „Mecanismului de dezvol-
tare a capacitãþilor“; (e) sã participe, dupã caz, la dezvoltarea de programe co-
mune sau europene de echipamente majore în cadrul Agenþiei Europene pentru
Apãrare“.

Niciun stat comunitar nu este obligat sã participe, iar regulile de funcþionare
se vor aplica la înfiinþarea unui astfel de grup. Aceastã prevedere este extrem de
importantã, iar momentul implementãrii ei va însemna un progres major pentru
apãrarea europeanã.

Potrivit art. 28E /art. 46, statele membre care doresc sã stabileascã între ele
cooperarea structuratã permanentã trebuie sã adreseze o cerere Consiliului ºi
Înaltului Reprezentant al Uniunii. Dupã care, decizia de stabilire a cooperãrii
structurate permanente va fi luatã de cãtre Consiliu, dupã consultarea Înaltului
Reprezentant, în conformitate cu majoritate calificatã. Tot Consiliul adoptã lista
statelor membre participante. Într-un stadiu ulterior, orice stat membru care do-
reºte sã participe la cooperarea structuratã permanentã solicitã aceasta Consi-
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liului ºi Înaltului Reprezentant. În cazul în care un stat membru participant nu
mai îndeplineºte criteriile sau nu îºi mai poate asuma angajamentele, Consiliul
adoptã cu majoritate calificatã o decizie prin care suspendã participarea respecti-
vului stat. În situaþia în care un stat membru participant doreºte sã se retragã din
cooperarea structuratã permanentã, acesta notificã decizia sa Consiliului, care ia
act de faptul cã participarea statului în cauzã înceteazã. PSC nu necesitã un prag
de participanþi pentru a continua.

Principalele implicaþii ale PSC asupra dezvoltãrilor din domeniul apãrãrii
sunt foarte bine evidenþiate într-un studiu elaborat sub egida Egmont24. Din per-
spectiva dezvoltãrii PSAC, PSC trebuie sã reprezinte o soluþie de îmbinare a ce-
rinþelor de incluziune (participarea a cât mai multor state membre) ºi angajament
(prin intermediul definirii unor criterii ambiþioase). Pe baza intereselor expri-
mate de naþiuni, vor rezulta oportunitãþi de cooperare ºi proiecte concrete gestio-
nate prin intermediul Agenþiei Europene de Apãrare. PSC va putea contribui la
punerea în comun a resurselor, cu ambiþia armonizãrii ºi integrãrii structurilor de
comandã ºi control, aspectele logistice etc. — fuzionarea structurilor naþionale
în structurile europene.

PSC nu va diminua suveranitatea naþionalã, ci o va întãri, având în vedere po-
sibilitatea de a întreprinde mai multe acþiuni în comun. De asemenea, PSC va fi
un element ce nu va afecta relaþia UE–NATO, dimpotrivã, capacitãþile la dispo-
ziþie putând fi utilizate atât de UE, cât ºi de NATO, în funcþie de decizie, de la
caz la caz. Noua formã de cooperare reprezintã un aranjament flexibil care poate
combina caracterul interguvernamental al PESA cu necesitatea de integrare. Va
permite diferenþierea necesarã între cei care doresc o aprofundare a cooperãrii în
materie de apãrare ºi restul statelor. Principalul rezultat scontat al PSC este acela
al unui progres real pe linia dezvoltãrii capacitãþilor ºi marcarea unei evoluþii de
la nivelul naþional la cel european.

În consecinþã, prezenþa clauzelor care oferã posibilitatea de a opta pentru in-
trare (opt-in) sau pentru ieºire (opt-out) faciliteazã funcþionarea eficientã a Uniu-
nii de 27 sau mai multe state membre în planul politicii externe, evitând blocajul
procesului decizional a cãrui regulã principalã continuã sã fie unanimitatea25.
„Valoarea adãugatã“ a PSC depinde însã ºi de modul de înþelegere a finalitãþii
politice a UE26.

Concluzii

Dacã examinãm regulile, normele juridice ºi structurile instituþionale pe care
Uniunea le-a dezvoltat treptat, putem constata un proces de instituþionalizare a
unei politicii comune în sfera securitãþii ºi apãrãrii care a condus în timp la for-
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marea unei comunitãþi de securitate ºi apãrare europene, chiar a unei guver-
nanþe europene a securitãþii27. De asemenea, se poate afirma cã intrarea în vi-
goare a Tratatului de la Lisabona reprezintã o etapã importantã în realizarea
obiectivului asumat de UE prin Strategia de Securitate Europeanã, care prevede
transformarea Uniunii într-un actor global în securitatea internaþionalã. Dacã
luãm în considerare reformele introduse de Tratatul de la Lisabona referitoare la
politica externã ºi pe cele din domeniul securitãþii ºi al apãrãrii, precum ºi cele
27 de misiuni ºi operaþiuni28 care au fost lansate pânã în prezent sub egida UE
pe trei continente, am putea afirma cã UE a devenit astãzi, un actor de securitate
mai coerent ºi eficient în politica de securitate, care poate fi considerat atât
consumator, cât ºi furnizor de securitate.

În ciuda evoluþiilor înregistrate („a paºilor fãcuþi“) în direcþia eficientizãrii
politicii de securitate comunã, este evident cã Tratatul de la Lisabona nu oferã
Uniunii Europene cadrul juridic necesar pentru a împinge acest domeniu spre o
abordare integrativã. Aceasta întrucât, în primul rând, UE nu reprezintã o alianþã
militarã, iar PCSA nu constituie o politicã de apãrare capabilã sã asigure Uniunii
apãrarea propriului teritoriu.

În al doilea rând, o apãrare europeanã nu depinde atât de mult de dispoziþiile
Tratatului de la Lisabona, ci de voinþa politicã a statelor membre de a pune în
aplicare soluþii comune la provocãrile securitãþii comune. Membrii Uniunii nu
au doar interese europene comune, ci ºi o serie de interese naþionale, care nu au
avut întotdeauna un impact benefic în consolidarea integrãrii ºi solidaritãþii euro-
pene. Adversarii Tratatului de la Lisabona susþin cã acesta submineazã, în conti-
nuare, suveranitatea naþionalã. De aceea, eficienþa acestor transformãri depinde
de modalitãþile de implementare a prevederilor Tratatului, care vor fi decise de
cãtre statele membre ale Uniunii.

În al treilea rând, în condiþiile lipsei de viziune ºi a unei conduceri coerente
este greu de presupus cã Uniunea Europeanã va avea capacitatea sã ajungã sã îºi
defineascã un mandat clar în probleme de securitate internaþionalã astfel încât sã
se constituie într-o veritabilã alternativã la leadership-ul american în interiorul
sau în afara NATO29.

În consecinþã trebuie remarcat cã UE nu s-a constituit (încã) înt-o entitate po-
liticã unitarã ºi coerentã ºi cã în prezent nu existã o apãrare europeanã autonomã.
Problemele de pe agenda internaþionalã privind, în principal, securitatea energe-
ticã, procesul de extindere, migraþia, relaþiile cu diverse þãri, regiuni sau organi-
zaþii internaþionale sunt doar câteva dintre temele de dezbatere care sugereazã
cât de dificilã este încã formularea unui rãspuns politic european comun.
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