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5. Procedură: este preconizată utilizarea art. 31 alin. (3) TUE – în sensul căruia Consiliul 

European va adopta în unanimitate o decizie prin care să extindă lista domeniilor în care 

Consiliul UE hotărăște cu majoritate calificată; lista domeniilor actuale este precizată la art. 31 

alin. (2) TUE  

 

1. Context  

► Ca regulă generală, deciziile în domeniul politicii externe și de securitate comună („PESC”), 

ce revin Consiliului European sau Consiliului UE, se adoptă prin unanimitate (art. 31 alin. (1) 

din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”)).  

Excepțiile – cele în care Consiliul UE hotărăște cu majoritate calificată – sunt enumerate la 

art. 31 alin. (2) TUE.
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► Tratatul de la Lisabona a introdus posibilitatea extinderii în continuare a utilizării votului cu 

majoritate calificată, prin recurgerea la așa-numita „clauză pasarelă” prevăzută la art. 31 alin. 

(3) TUE. În temeiul acelei dispoziții, Consiliul European poate autoriza, în unanimitate, 

Consiliul UE să hotărască cu majoritate calificată în alte cazuri de politică externă și de 

securitate comună decât cele prevăzute la art. 31 alin. (2) din TUE. 

► În discursul său privind starea Uniunii pentru anul 2017, președintele Comisiei Europene, 

Jean Claude Juncker, a enunțat obiectivul ca „Uniunea să devină un actor mai puternic pe plan 

mondial”, prin posibilitatea de a adopta mai rapid deciziile de politică externă, sens în care a 

                                                            
1 Pe de altă parte, votul cu majoritate calificată tinde să devină regula pentru luarea deciziilor în Consiliul UE. 

În prezent, conform art. 238 alin. (3) TFUE, majoritatea calificată presupune, pe de o parte, că 55 % din statele 

membre votează în favoarea propunerii, ceea ce în practică înseamnă 16 din cele 28 de state membre, iar pe de altă 

parte că propunerea este susținut de state membre ce reprezintă cel puțin 65 % din totalul populației din UE. 

Pentru explicații suplimentare, a se vedea și site-ul Consiliului UE. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_647_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:12016M031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:12016M031
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12016E238
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/
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anunțat intenția ca statele membre să examineze ce decizii de politică externă pot trece de la 

votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată. 

► Intenția a fost reluată în discursul președintelui Comisiei Europene privind starea Uniunii 

pentru anul 2018. 

 

2. Obiectiv 

► Comunicarea stabilește principii pentru eficientizarea procesului decizional în anumite 

domenii ale politicii externe și de securitate comune, explorează posibilitățile de a face acest 

lucru care există în Tratatul privind Uniunea Europeană și identifică domenii concrete și 

realizabile în care Consiliul ar putea să hotărască cu majoritate calificată în loc să depindă 

de unanimitate. 

Comunicarea avansează trei justificări principale pentru această intervenție: 

- capacitatea de a acționa pe scena mondială, pe baza unor poziții ferme și coerente;  

- capacitatea de a reacționa cu rapiditate și eficiență la problemele urgente în materie de 

politică externă, atât în cazul în care trebuie să fie stabilită o nouă poziție, cât și în ceea ce 

privește punerea în aplicare a unei strategii convenite; 

- necesitatea întăririi rezistenței la șocuri a UE, protejând statele membre împotriva 

presiunilor specifice din partea țărilor terțe care încearcă să divizeze Uniunea. 

 

3. Descrierea principalelor direcții ale comunicării 

Comunicarea formulează propuneri concrete de îmbunătățire a procesului decizional în cadrul 

PESC, fiind identificate trei domenii specifice susceptibile să beneficieze imediat de aplicarea 

„clauzei pasarelă” prevăzute la art. 31 alin. (3) din TUE, în vederea renunțării la votul în 

unanimitate și trecerea la votul cu majoritate calificată: 

- pozițiile UE privind drepturile omului în forurile internaționale/multilaterale;
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Notă: Comunicarea arată că respectivele poziții sunt convenite de regulă de comun acord, 

sub forma unor concluzii ale Consiliului UE. 

- adoptarea și modificarea regimurilor de sancțiuni ale UE; 

Notă: art. 29 TUE
3
 constituie temeiul juridic pentru adoptarea unor atari regimuri, dar și 

pentru norme comune (în UE) incidente controlului exporturilor de tehnologie și 

echipament militar
4
. 

Într-un răspuns recent la o întrebare adresată de un membru al Parlamentului European, 

referitoare la implicarea Arabiei Saudite în conflictul din Yemen, Înaltul Reprezentant al 

                                                            
2 În Consiliul UE, Grupul de lucru pentru drepturile omului (COHOM) are ca mandat identificarea priorităților 

strategice ale UE și coordonarea pozițiilor UE și statelor sale membre în privința chestiunilor specifice de ordin 

tematic și geografic în forurile multilaterale privind drepturile omului, în particular Adunarea Generală a ONU și 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. 
3 Art. 29 TUE dispune: „Consiliul adoptă decizii care definesc poziția Uniunii într-o anumită chestiune de natură 

geografică sau tematică. Statele membre asigură conformitatea politicilor lor naționale cu pozițiile Uniunii.” 
4 În prezent, Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care 

reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar.  

Acest instrument juridic este adoptat anterior Tratatului de la Lisabona, însă este în continuare în vigoare. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:12016M029
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003152-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003152_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:12016M029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32008E0944
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UE pentru afaceri externe și politica de securitate arăta că o întrerupere completă a 

comerțului cu arme ar implica un embargo al UE, care ar reclama unanimitate în 

Consiliul UE
5
. 

- misiunile civile din cadrul politicii de securitate și apărare comune. 

Notă: Temeiul juridic pentru adoptarea deciziilor în domeniu este constituit din art. 28 

TUE, coroborat cu art. 42 alin. (4) și cu art. 43 alin. (2) TUE. 

Justificarea ar rezida în asigurarea faptului că UE își promovează mai bine valorile pe plan 

mondial, își apără interesele și ia decizii rapide astfel încât:  

(1) să răspundă în mod colectiv atacurilor la adresa drepturilor omului,  

(2) să aplice sancțiuni eficace și  

(3) să lanseze și să gestioneze misiuni civile în materie de securitate și apărare. 

► Comunicarea exemplifică situații în care unanimitatea votului a constituit un obstacol în calea 

unui proces decizional eficace, împiedicând UE să acționeze rapid și ferm; respectivele situații 

corespund celor trei direcții de acțiune propuse (și enumerate anterior). 

Comunicarea arată că opoziția unor state membre ce a împiedicat sau întârziat adoptarea unor 

decizii ar fi fost motivată mai curând de chestiuni exterioare deciziilor respective. 

► Pe de altă parte, comunicarea arată că tratatul UE prevede o serie de garanții specifice pentru 

protejarea intereselor și prerogativelor fundamentale ale statelor membre în domeniul politicii 

externe și de securitate comune: deciziile care au implicații militare și în domeniul apărării sunt 

excluse de la votul cu majoritate calificată (art. 31 alin. (4) TUE); este precizată o „frână de 

urgență”, ce permite unui stat membru să se opună unei decizii luate cu majoritate calificată „din 

rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă” (art. 31 alin. (2) TUE). 

► Comunicarea menționează posibilitatea analizării de Comisie, într-o etapă ulterioară, a 

modului de utilizare a votului cu majoritate calificată în vederea consolidării legăturilor Uniunii 

cu țările terțe. 

 

4. Poziții și lucrări ale instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene 

4.1. Parlamentul European  

► Rezoluția din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii 

instituționale actuale a Uniunii Europene (2014/2248(INI)), P8_TA(2017)0048, a abordat critic 

în mai multe locuri regula unanimității în procesul de adoptare a deciziilor de Consiliul UE. 

Printre altele, Parlamentul European a solicitat renunțarea la unanimitate și trecerea la 

majoritatea calificată în procedurile de vot din Consiliu, în domeniul afacerilor externe și 

apărării, în chestiuni fiscale, în politica socială. 

► În Rezoluția din 13 decembrie 2017 referitoare la raportul anual referitor la punerea în 

aplicare a politicii externe și de securitate comune (2017/2121(INI)), P8_TA(2017)0493, 

Parlamentul European sublinia că actualul proces decizional din cadrul politicii externe, bazat pe 

unanimitate în Consiliul UE, reprezintă principalul obstacol în calea unei acțiuni externe 

                                                            
5 În plus, în cursul lunii octombrie a.c., presa externă (Deutsche Welle; El País; EUObserver) menționa existența 

unor disensiuni între state membre ale UE în privința exportului de arme către Arabia Saudită: în timp ce Germania 

a anunțat oprirea exporturilor, Spania și Suedia ar urma să continue acele operațiuni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M043
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0493+0+DOC+XML+V0//RO
https://www.dw.com/en/angela-merkel-puts-on-hold-arms-sales-to-saudi-arabia/a-45977638
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/inenglish/1540192063_943808.html
https://euobserver.com/tickers/143185
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eficiente și în timp util a UE și susținea recurgerea la votul cu majoritate calificată în domeniul 

PESC. 

 

4.2. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate 

În răspunsurile pe care le-a prezentat cu ocazia audierii în Parlamentul European (în 

octombrie 2014) pentru funcția de înalt reprezentant al UE, dna Federica MOGHERINI a 

arătat, printre altele, pe de o parte, că, întrucât PESC și PSAC presupuneau unanimitate, era 

important să se stabilească prioritățile strategice pentru politica externă a UE cu deplina 

participare a tuturor statelor membre, ceea ce impunea o coordonare mai bună nu doar între 

diferitele instrumente ale acțiunii externe a UE, ci și în privința contribuțiilor pe care statele 

membre le pot pune la dispoziție în domeniile în care își păstrează competențele. Pe de altă parte, 

domnia sa se angaja să recomande utilizarea votului cu majoritate calificată, precum preciza 

tratatul, în măsura în care acea situație permitea atingerea mai bună a obiectivelor UE. 

 

4.3. Institutul pentru studii de securitate al Uniunii Europene
6
 

► În luna februarie 2016, în contextul consultărilor privind elaborarea strategiei globale a UE
7
, 

Steven Blockmans arăta că prima dintre excepțiile de la regula unanimității precizată la art. 31 

alin. (2) TUE, avea un interes deosebit, în măsura în care Înaltul reprezentant al UE pentru 

afaceri externe și politica de securitate dispunea de o marjă semnificativă de manevră pentru 

inițierea votului cu majoritate calificată în Consiliu în ipoteza punerii în aplicare a unor părți din 

strategia globală a UE, inițiative ce nu ar aduce atingere naturii centrale a consensului la 

adoptarea deciziilor PESC. Orice stat membru ar putea utiliza „frâna de urgență”, blocând 

propunerea înaltului reprezentant de a trece la votul cu majoritate calificată din „rațiuni vitale de 

politică națională” (art. 31 alin. (2) TUE), iar în cazul în care votul respectiv ar fi prea 

conflictual, înaltul reprezentat ar putea încerca să convingă statele în cauză să utilizeze 

mecanismul „abținerii constructive”, ce conduce la imposibilitatea adoptării deciziei, dacă o 

treime din statele membre se opun. În caz de abținere, statul în cauză nu este obligat să aplice 

decizie, însă poate accepta ca decizia să oblige Uniunea.
8
 

► În aceeași direcție, a posibilității de recurgere la prima ipoteză enunțată la art. 31 alin. (2) 

TUE pentru conferirea unei flexibilități mai mari PESC, s-a pronunțat și Sven Biscop, în cadrul 

amintitului proces de consultare, în luna ianuarie 2016. 

 

5. Alte resurse utile în internet 

 Studiu elaborat pentru Parlamentul European (in-depth analysis) – The Lisbon Treaty's 

provisions on CFSP/CSDP. State of implementation, octombrie 2015, 

                                                            
6 Agenție a UE; cf. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/iss_ro 
7 Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică – O strategie globală a Uniunii Europene pentru 

politica externă și de securitate (iunie 2016); cf. Concluziile Consiliului privind Strategia globală pentru politica 

externă și de securitate a Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene, doc. nr. 13202/16, octombrie 2016. 
8 Există o situație (aparent unică până în acest moment) în care, în 2008, un stat – Ciprul – a utilizat mecanismul în 

cauză, în contextul înființării misiunii UE pentru Kosovo (EULEX Kosovo; Acțiunea comună 2008/124/PESC). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_ep_hearings/mogherini-reply_en.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/EUGS_Opinion_25_Blockmans_0.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/EUGS_Opinion_4_Biscop_0.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/iss_ro
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008E0124
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_

EN.pdf
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 Studiu elaborat pentru Parlamentul European (in-depth analysis) – Marise CREMONA, 

Implementation of the Lisbon Treaty Improving Functioning of the EU: Foreign Affairs, 

noiembrie 2015, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_E

N.pdf 

 Foaie de parcurs – „More efficiency and consistency in implementing the Common Foreign 

Policy”, Ref. Ares(2018)2263689, 27 aprilie 2018, https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiative/1728/publication/227775/attachment/090166e5ba5a921f_en 

 

 

 

 

 

Constantin Mihai Banu 

25 octombrie 2018 

 

                                                            
9 În sinteză, se arată că, în practică, până la acel moment (2015), Consiliul favorizase consensul politic atins prin 

unanimitate (ce condusese deseori la cel mai mic numitor comun). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1728/publication/227775/attachment/090166e5ba5a921f_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1728/publication/227775/attachment/090166e5ba5a921f_en

