
Reprezentarea internaţională a Uniunii Europene 

 
 

Conf. univ. dr. Cristian JURA  

Secretar de Stat  

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, România 

cristianjura@yahoo.com  

 

 

Abstract: La 1 decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, încheind astfel mai mulţi ani de 

negocieri pe tema aspectelor instituţionale. 

Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le înlocui) şi 

pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi 

pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. 

Europa ca actor pe scena internaţională – instrumentele de politică externă de care dispune Europa sunt 

regrupate atât în ceea ce priveşte elaborarea, cât şi adoptarea noilor politici. Tratatul de la Lisabona oferă Europei 

o voce mai clară în relaţiile cu partenerii săi din întreaga lume. De asemenea, utilizează forţa dobândită de Europa 

în domeniul economic, umanitar, politic şi diplomatic pentru a promova interesele şi valorile europene pe plan 

mondial, respectând, în acelaşi timp, interesele specifice ale statelor membre în domeniul afacerilor externe.  

Numirea unui înalt reprezentat pentru politică externă şi securitate, care este în acelaşi timp unul dintre 

vice-preşedinţii Comisiei Europene, va creşte impactul, coerenţa politicilor şi vizibilitatea Uniunii Europene pe plan 

extern. Serviciul European de Acţiune Externă este o nouă instituţie a Uniunii Europene, a cărei înfiinţare a fost 

prevăzută prin Tratatul de la Lisabona. Serviciul asistă Înaltul Reprezentant al UE pentru politica externă şi de 

securitate comună în exercitarea mandatului său.  

Uniunea are o personalitate juridică unică, ceea ce îi întăreşte puterea de negociere, determinând-o să fie 

mai eficientă pe plan mondial şi un partener mai vizibil pentru ţările terţe şi organizaţiile internaţionale. Evoluţia 

politicii europene de securitate şi apărare se va realiza păstrând unele modalităţi decizionale specifice, facilitându-

se totodată o cooperare consolidată în cadrul unui grup mai mic de state membre. 

 

Cuvinte cheie: Tratatul de la Lisabona; Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate; Serviciul European de Acțiune Externă. 

 

TRATATUL DE LA LISABONA ŞI IMPACTUL ASUPRA POLITICII EXTERNE 

A UE 

 

La 1 decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, încheind astfel mai mulţi ani de 

negocieri pe tema aspectelor instituţionale. 

Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le 

înlocui) şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă 

provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. 

O Europă mai democratică şi mai transparentă, în care Parlamentul European şi parlamentele 

naţionale se bucură de un rol consolidat, în care cetăţenii au mai multe şanse de a fi ascultaţi şi care 

defineşte mai clar ce este de făcut la nivel european şi naţional şi de către cine. 

 Un rol consolidat pentru Parlamentul European: ales direct de către cetăţenii Uniunii 

Europene, acesta are noi atribuţii majore privind legislaţia, bugetul Uniunii Europene şi acordurile 
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internaţionale. Prin faptul că se recurge mai des la procedura de codecizie în cadrul elaborării politicilor 

europene, Parlamentul European se află pe o poziţie de egalitate cu Consiliul (care reprezintă statele 

membre) în ceea ce priveşte adoptarea celei mai mari părţi a legislaţiei Uniunii Europene. 

 O mai mare implicare a parlamentelor naţionale: parlamentele naţionale pot participa 

într-o măsură mai mare la activităţile Uniunii Europene, în special datorită unui nou mecanism care le 

permite să se asigure că aceasta intervine numai atunci când se pot obţine rezultate mai bune la nivel 

comunitar (principiul subsidiarităţii). Alături de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea 

parlamentelor naţionale conduce la consolidarea caracterului democratic şi la creşterea legitimităţii 

acţiunilor Uniunii. 

 O voce mai puternică pentru cetăţeni: datorită iniţiativei cetăţenilor, un milion de cetăţeni 

din diferite state membre pot cere Comisiei să prezinte noi propuneri politice. 

 Cine şi ce face: relaţia dintre statele membre şi Uniunea Europeană este mai clară, odată 

cu repartizarea competenţelor. 

 Retragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoaşte explicit, pentru prima dată, 

posibilitatea ca un stat membru să se retragă din Uniune. 

 

O Europă mai eficientă, cu metode de lucru şi reguli de vot simplificate, cu instituţii eficiente şi 

moderne pentru o Uniune Europeană cu 27 de membri, capabilă să acţioneze mai bine în domenii de 

prioritate majoră. 

 Un proces decizional eficient: votul cu majoritate calificată din Consiliu este extins la noi 

domenii politice, astfel încât procesul decizional să se desfăşoare mai rapid şi mai eficient. Începând din 

2014, calcularea majorităţii calificate se va baza pe sistemul dublei majorităţi, a statelor membre şi a 

populaţiei, reflectând astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obţine atunci când o decizie 

este luată prin votul a 55% din statele membre, reprezentând cel puţin 65% din populaţia Uniunii. 

 Un cadru instituţional mai stabil şi mai eficient: Tratatul de la Lisabona creează funcţia 

de preşedinte al Consiliului European (ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate), introduce o legătură 

directă între alegerea preşedintelui Comisiei şi rezultatele alegerilor europene, prevede noi dispoziţii 

referitoare la viitoarea structură a Parlamentului European şi include reguli clare privind cooperarea 

consolidată şi dispoziţiile financiare. 

 O viaţă mai bună pentru europeni: Tratatul de la Lisabona ameliorează capacitatea UE de 

a acţiona în diverse domenii de prioritate majoră pentru Uniunea de azi şi pentru cetăţenii săi - precum 

libertatea, securitatea şi justiţia (combaterea terorismului sau lupta împotriva criminalităţii). Într-o 

anumită măsură, Tratatul se referă şi la alte domenii, printre care politica energetică, sănătatea publică, 

schimbările climatice, serviciile de interes general, cercetare, spaţiu, coeziune teritorială, politică 

comercială, ajutor umanitar, sport, turism şi cooperare administrativă. 

 

O Europă a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei, care promovează 

valorile Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale în dreptul primar european, prevede noi 

mecanisme de solidaritate şi asigură o mai bună protecţie a cetăţenilor europeni. 

 Valori democratice: Tratatul de la Lisabona specifică şi consolidează valorile şi 

obiectivele care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite să servească drept punct de referinţă 

pentru cetăţenii europeni şi să arate ce anume are de oferit Europa partenerilor săi din întreaga lume. 

 Drepturile cetăţenilor şi Carta drepturilor fundamentale: Tratatul de la Lisabona menţine 

drepturile existente şi introduce altele noi. În mod special, garantează libertăţile şi principiile înscrise în 



Carta drepturilor fundamentale şi conferă dispoziţiilor acesteia forţă juridică obligatorie. Se referă la 

drepturi civile, politice, economice şi sociale. 

 Libertate pentru cetăţenii europeni: Tratatul de la Lisabona menţine şi consolidează cele 

„patru libertăţi”, precum şi libertatea politică, economică şi socială a cetăţenilor europeni. 

 Solidaritate între statele membre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul că Uniunea şi 

statele membre acţionează împreună în spirit de solidaritate în cazul în care un stat membru este ţinta unui 

atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate de om. De asemenea, se subliniază 

solidaritatea în domeniul energiei. 

 Mai multă siguranţă pentru toţi: Uniunea beneficiază de o capacitate extinsă de acţiune în 

materie de libertate, securitate şi justiţie, ceea ce aduce avantaje directe în ceea ce priveşte capacitatea sa 

de a lupta împotriva criminalităţii şi terorismului. Noile prevederi în materie de protecţie civilă, ajutor 

umanitar şi sănătate publică au, de asemenea, obiectivul de a întări capacitatea Uniunii de a răspunde la 

ameninţările la adresa securităţii cetăţenilor europeni. 

 

Europa ca actor pe scena internaţională – instrumentele de politică externă de care dispune 

Europa sunt regrupate atât în ceea ce priveşte elaborarea, cât şi adoptarea noilor politici. Tratatul de la 

Lisabona oferă Europei o voce mai clară în relaţiile cu partenerii săi din întreaga lume. De asemenea, 

utilizează forţa dobândită de Europa în domeniul economic, umanitar, politic şi diplomatic pentru a 

promova interesele şi valorile europene pe plan mondial, respectând, în acelaşi timp, interesele specifice 

ale statelor membre în domeniul afacerilor externe. 

 Numirea unui Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 

securitate, care este şi unul din vicepreşedinţii Comisiei, va creşte impactul, coerenţa şi vizibilitatea 

acţiunii externe a UE. 

 Noul Serviciu european pentru acţiune externă va oferi Înaltului Reprezentant sprijinul 

necesar. 

 Uniunea are o personalitate juridică unică, ceea ce îi întăreşte puterea de negociere, 

determinând-o să fie mai eficientă pe plan mondial şi un partener mai vizibil pentru ţările terţe şi 

organizaţiile internaţionale. 

 Evoluţia politicii europene de securitate şi apărare se va realiza păstrând unele modalităţi 

decizionale specifice, facilitându-se totodată o cooperare consolidată în cadrul unui grup mai mic de state 

membre. 

 

ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI 

POLITICA DE SECURITATE
 
 

 

Tratatul de la Lisabona creează funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 

politica de securitate, al cărui rol este acela de a conduce politica externă a Uniunii Europene (UE). 

Anterior, atribuţiile Înaltului Reprezentant al Uniunii erau asigurate de două persoane distincte în 

cadrul UE: 

 Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună (PESC); 

 Comisarul însărcinat cu relaţiile externe. 

 



Prin urmare, Tratatul de la Lisabona reuneşte competenţele legate de politica externă şi de 

securitate comună în mâinile unei singure persoane. Obiectivul este ca acţiunea externă a UE să câştige 

coerenţă, eficacitate şi vizibilitate. 

Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant al Uniunii nu deţine monopolul asupra reprezentării externe 

a UE. De asemenea, Tratatul de la Lisabona îi atribuie preşedintelui Consiliului European sarcina de a 

asigura la nivelul său reprezentarea externă a UE, fără a aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant. 

Textul nu precizează totuşi în ce mod trebuie împărţită activitatea între cele două persoane, lăsând ca 

practica să stabilească care sunt rolurile lor respective. 

Înaltul Reprezentant participă în mod activ la politica externă şi de securitate comună a Uniunii. 

În primul rând, acesta contribuie la elaborarea acestei politici, prin propunerile pe care le supune votului 

Consiliului şi Consiliului European. Apoi pune în aplicare deciziile adoptate, în calitate de mandatar al 

Consiliului. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii deţine în plus o funcţie de reprezentare. Acesta conduce dialogul 

politic cu ţările terţe şi are responsabilitatea de a exprima poziţiile UE în organizaţiile internaţionale. 

 

Prin înlocuirea Înaltului Reprezentant pentru PESC şi a Comisarului pentru relaţiile externe, 

Înaltul Reprezentant al Uniunii a moştenit totodată atribuţiile care le reveneau acestora: 

 în cadrul Consiliului, acesta trebuie să asigure coerenţa şi continuitatea lucrărilor 

referitoare la politica externă a UE. În acest scop, acesta prezidează Consiliul Afaceri Externe; 

 în cadrul Comisiei, este însărcinat cu responsabilităţile care îi revin acesteia din urmă în 

domeniul relaţiilor externe. În plus, trebuie să vegheze la coordonarea politicii externe cu celelalte politici 

şi servicii ale Comisiei. 

Înaltul Reprezentant este numit de către Consiliul European, care hotărăşte cu majoritate 

calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei. Consiliul European poate, de asemenea, să îi încheie 

mandatul conform aceleiaşi proceduri. 

Prin calitatea pe care o are, Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreşedinţii Comisiei. În 

această capacitate, împreună cu preşedintele şi ceilalţi membri ai Comisiei, acesta este supus votului de 

aprobare al Parlamentului European. Tratatul privind UE precizează că, în cazul în care o moţiune de 

cenzură împotriva Comisiei este votată de Parlament, Înaltul Reprezentant trebuie să renunţe la funcţiile 

pe care le exercită în cadrul Comisiei, dar îşi păstrează responsabilităţile pe care le are în cadrul 

Consiliului până la formarea unei noi Comisii. 

 

În exercitarea funcţiilor sale, Înaltul Reprezentant al Uniunii este asistat de un Serviciu European 

de Acţiune Externă. Acest Serviciu are drept fundament juridic articolul 27, paragraful 3, din Tratatul 

privind UE. Funcţionarea şi organizarea acestuia sunt stabilite printr-o decizie a Consiliului care hotărăşte 

pe baza unei propuneri a Înaltului Reprezentant. Consiliul a aprobat în octombrie 2009 liniile directoare 

cu privire la rolul şi funcţionarea acestui Serviciu. 

În conformitate cu aceste linii directoare, Serviciul European de Acţiune Externă se află sub 

autoritatea Înaltului Reprezentant. Acesta din urmă se bazează pe activitatea acestui Serviciu pentru 

elaborarea propunerilor referitoare la politica externă a Uniunii şi pentru punerea în aplicare a deciziilor 

adoptate de Consiliu în acest domeniu. 

 



Serviciul European de Acţiune Externă poate fi, totodată, pus la dispoziţia preşedintelui 

Consiliului European, a preşedintelui Comisiei şi a celorlalţi comisari pentru chestiunile referitoare la 

politica externă a UE. 

 

SERVICIUL EUROPEAN DE ACŢIUNE EXTERNĂ (SEAE) 

 

Serviciul European de Acţiune Externă este o nouă instituţie a Uniunii Europene, a cărei înfiinţare 

a fost prevăzută prin Tratatul de la Lisabona. Serviciul, lansat oficial la 1 decembrie 2010, asistă Înaltul 

Reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate comună în exercitarea mandatului său. 

Oglindind structura ministerelor de externe naţionale, SEAE are o entitate centrală la Bruxelles şi 

delegaţii UE în state terţe. Îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu serviciile diplomatice ale statelor 

membre. 

Rolul serviciului este de a contribui la întărirea coerenţei şi vizibilităţii acţiunii externe a UE.   

Înfiinţarea SEAE este prevăzută în art. 27 (3) al Tratatului privind Uniunea Europeană/Tratatul de 

la Lisabona. 

„În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susţinut de un Serviciu 

European de Acţiune Externă. Acest serviciu lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor 

membre şi este format din funcţionarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului şi 

ale Comisiei, precum şi din personalul detaşat al serviciilor diplomatice naţionale…..”. 

 

Organizarea şi funcţionarea SEAE sunt reglementate prin Decizia Consiliului UE adoptată la 26 

iulie 2010. Documentul a fost elaborat în consultare cu Parlamentul European şi cu aprobarea Comisiei 

Europene. Principalele elemente ale Deciziei vizează: 

 Mandatul SEAE: Serviciul va sprijini Înaltul Reprezentant al UE în exercitarea 

mandatului său de a conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii, inclusiv politica de 

securitate şi apărare comună. Totodată, Serviciul va asista preşedintele Consiliului European, preşedintele 

Comisiei Europene şi ceilalţi Comisari europeni în exercitarea atribuţiilor lor în domeniul relaţiilor 

internaţionale. 

 Structura: Serviciul va fi compus dintr-o administraţie centrală, cu sediul la Bruxelles, şi 

Delegaţiile Uniunii Europene în statele terţe şi pe lângă organizaţiile internaţionale. 

 Funcţionarea curentă a Serviciului, inclusiv aspectele administrative şi bugetare, va fi 

asigurată de o echipă formată din patru funcţionari de rang înalt: un secretar general executiv asistat de 

doi secretari generali adjuncţi şi un director general pentru administraţie şi buget. 

 Personalul SEAE: Noul corp diplomatic european va fi constituit, pe de o parte, din 

funcţionari permanenţi ai Uniunii Europene şi, pe de altă parte, de diplomaţi detaşaţi din cadrul serviciilor 

diplomatice ale statelor membre, pe o perioadă determinată (între 4 şi 10 ani). Se prevede ca cel puţin 

60% din diplomaţii SEAE să fie reprezentaţi de funcţionari permanenţi, şi cel puţin o treime, dar nu mai 

mult de 40%, să fie reprezentaţi de diplomaţi ai statelor membre. Indiferent de instituţia de provenienţă, 

membrii personalului SEAE vor beneficia de statut şi oportunităţi egale de carieră. 

 Calendar revizuire: La jumătatea anului 2013, Înaltul Reprezentant va prezenta statelor 

membre un raport privind funcţionarea serviciului şi eventuale propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

acestuia. În baza raportului şi propunerilor Înaltului Reprezentant, miniştrii de externe ai statelor membre, 

reuniţi în Consiliul UE, vor decide dacă vor amenda Decizia privind organizarea şi funcţionarea SEAE, 

pentru a asigura o cât mai bună eficienţă a activităţii acestuia. 



La nivel UE, serviciul va contribui la întărirea coerenţei şi creşterea impactului şi vizibilităţii 

acţiunii UE în plan politic internaţional. O politică externă şi de securitate comună UE mai eficace, cu un 

impact crescut, va contribui la o mai bună promovare atât a valorilor cât şi a intereselor Uniunii şi, 

implicit, ale statelor sale membre. 
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