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ANEXĂ

MANDAT PENTRU CIG

Prezentul mandat reprezintă baza exclusivă şi cadrul pentru lucrările Conferinţei Inter-
guvernamentale (CIG), care va fi convocată în conformitate cu alineatul (10) din Concluziile 
Consiliului European.

I. OBSERVAŢII GENERALE

1. CIG este invitată să redacteze un tratat (denumit în continuare „Tratat de reformă”) de 
modificare a tratatelor existente în vederea consolidării eficienţei şi legitimităţii democratice a 
Uniunii extinse, precum şi a coerenţei acţiunii sale externe. Se renunţă la conceptul constituţional, 
care consta în abrogarea tuturor tratatelor existente şi înlocuirea acestora cu un text unic intitulat 
„Constituţie”. Tratatul de reformă va introduce în tratatele existente, care rămân în vigoare, 
elementele de noutate care au rezultat în urma CIG 2004, astfel cum sunt detaliate în continuare.

2. Tratatul de reformă va cuprinde două clauze de amendare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană (TUE) şi respectiv a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (TCE). (TEC).
TUE îşi va păstra titulatura, iar TCE se va numi Tratatul privind funcţionarea Uniunii, Uniunea 
având personalitate juridică unică. Cuvântul „Comunitate” se va înlocui cu „Uniune” în întreg 
textul; se va menţiona faptul că cele două tratate reprezintă tratatele care stau la baza Uniunii şi că 
Uniunea înlocuieşte Comunitatea şi îi succede acesteia. Alte clauze vor conţine dispoziţiile 
obişnuite privind ratificarea şi intrarea în vigoare, precum şi dispoziţii tranzitorii. Modificările de 
natură tehnică aduse Tratatului Euratom şi protocoalelor existente se fac prin protocoale anexate 
Tratatului de reformă, astfel cum s-a convenit la CIG 2004.
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3. TUE şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii nu vor avea un caracter constituţional. Terminologia 
utilizată în întregul text al tratatelor va reflecta această modificare: termenul „Constituţie” nu va fi utilizat, 
„Ministrul afacerilor externe al Uniunii” se va numi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe 
şi Politica de Securitate şi se va renunţa la denumirile de „lege” şi „lege cadru”, păstrându-se cele de 
„regulamente”, „directive” şi „decizii”. În mod similar, nu va mai exista în tratatele modificate niciun 
articol care să facă referire la simbolurile UE, precum steagul, imnul sau deviza. În ceea ce priveşte 
supremaţia dreptului comunitar, CIG va adopta o declaraţie care să reamintească jurisprudenţa existentă a 
Curţii de Justiţie a UE în materie1.

4. În ceea ce priveşte conţinutul modificărilor aduse tratatelor existente, elementele de noutate care au 
rezultat în urma CIG 2004 vor fi integrate în TUE şi în Tratatul privind funcţionarea Uniunii, conform 
prezentului mandat. Modificările aduse respectivelor elemente de noutate ca urmare a consultărilor care au 
avut loc cu statele membre de-a lungul ultimelor şase luni sunt indicate în mod clar mai jos. Acestea 
privesc în principal delimitarea competenţelor care revin UE şi respectiv statelor membre, natura specifică 
a politicii externe şi de securitate comună, rolul consolidat al parlamentelor naţionale, caracterul atribuit 
Cartei drepturilor fundamentale şi crearea unui mecanism, în domeniul cooperării judiciare şi poliţieneşti 
în materie penală, care să permită statelor membre să avanseze în privinţa unui act specific, permiţând în 
acelaşi timp celorlalte să nu participe la aceasta.

II. MODIFICĂRILE ADUSE TRATATULUI UE

5. Clauza 1 din Tratatul de reformă va conţine modificările aduse actualului TUE.

În absenţa unor indicaţii contrare cuprinse în prezentul mandat, textul actual al tratatului rămâne 
neschimbat.

6. Textul primului considerent convenit la CIG din 2004 este introdus în Preambul ca al doilea 
considerent.

7. TUE este împărţit în 6 titluri: Dispoziţii comune (I), Dispoziţii privind principiile democratice 
(II), Dispoziţii instituţionale (III), Dispoziţii privind cooperarea consolidată (IV), Dispoziţii 
generale privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţii speciale privind politica externă şi de 
securitate comună (V) şi Dispoziţii finale (VI). Titlurile I, IV (actualul titlu VII), V şi VI (actualul 
titlu VIII) urmează structura actualului TUE, cu modificările convenite în cadrul CIG 20042. 
Celelalte două titluri (II şi III) sunt noi şi introduc acele elemente de noutate convenite în cadrul 
CIG 2004.

Dispoziţii comune (I)

8. Titlul I al actualului TUE, care conţine între altele articole referitoare la valorile şi obiectivele 
Uniunii, la relaţiile dintre Uniune şi statele membre şi la suspendarea drepturilor statelor membre, 
va fi modificat conform elementelor de noutate convenite în cadrul CIG 2006 (a se vedea anexa 1, 
titlul 1).

  
1 Chiar dacă articolul privind supremaţia dreptului Uniunii nu va fi preluat în TUE, CIG va conveni 

asupra următoarei declaraţii: „Conferinţa reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa 
consacrată a Curţii de Justiţie a UE, tratatele şi legislaţia adoptată de Uniune pe baza tratatelor au 
prioritate faţă de dreptul statelor membre, în condiţiile prevăzute de jurisprudenţa sus-menţionată.” 
În plus, avizul Serviciului juridic al Consiliului (doc. 11197/07) va fi anexat Actului final al 
Conferinţei.

2 Conţinutul titlului VI privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală va fi transferat 
în cadrul titlului privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie din cadrul Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii (TFUE), a se vedea mai jos la punctul „Modificări aduse Tratatului CE”.
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9. Articolul privind drepturile fundamentale va conţine o referinţă transversală3 la Carta 
drepturilor fundamentale, astfel cum s-a convenit în cadrul CIG 2004, care să îi confere acesteia 
valoare juridică obligatorie şi care să stabilească domeniul său de aplicare.

10. În cadrul articolului privind principiile fundamentale referitoare la competenţe, se va specifica 
faptul că Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care îi sunt atribuite de statele 
membre prin tratate.

Dispoziţii privind principiile democratice (II)

11. Noul titlu II va conţine dispoziţiile convenite în cadrul CIG 2004 referitoare la egalitatea 
democratică, democraţia reprezentativă, democraţia participativă şi iniţiativa cetăţenilor. În privinţa 
parlamentelor naţionale, rolul acestora va fi consolidat, în comparaţie cu dispoziţiile convenite în 
cadrul CIG 2004 (a se vedea anexa 1, titlul II).

· Perioada acordată parlamentelor naţionale pentru examinarea proiectelor de texte legislative 
şi pentru emiterea unui aviz motivat referitor la principiul subsidiarităţii se va prelungi de la 
6 la 8 săptămâni (Protocoalele privind parlamentele naţionale şi principiile subsidiarităţii 
şi proporţionalităţii vor fi modificate în consecinţă).

· Va exista un mecanism de control al subsidiarităţii consolidat, conform căruia, în cazul în 
care un proiect de act legislativ face obiectul unei contestaţii susţinute de o majoritate 
simplă din voturile alocate parlamentelor naţionale, Comisia va reexamina respectivul 
proiect de act legislativ şi va putea decide să îl menţină ca atare, să îl modifice sau să îl 
retragă. În cazul în care decide menţinerea proiectului, Comisia va trebui să explice, printr-
un aviz motivat, motivele pentru care consideră că acesta respectă principiul subsidiarităţii. 
Acest aviz motivat, precum şi avizele motivate ale parlamentelor naţionale, vor trebui 
transmise organului legislativ al UE, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul 
procedurii legislative. Aceasta va declanşa o procedură specială:
- înainte de încheierea primei lecturi în cadrul procedurii legislative ordinare, 

legislatorul (Consiliul şi Parlamentul) examinează compatibilitatea propunerii 
legislative cu principiul subsidiarităţii, ţinând cont în special de motivele exprimate şi 
împărtăşite de majoritatea parlamentelor naţionale, precum şi avizul motivat al 
Comisiei;

- În cazul în care, printr-o majoritate de 55% a membrilor Consiliului sau o majoritate a 
voturilor exprimate în Parlamentul European, legislatorul consideră că propunerea nu 
este compatibilă cu principiul subsidiarităţii, aceasta nu va mai fi supusă niciunei 
examinări. (Protocolul privind subsidiaritatea şi proporţionalitatea va fi modificat în 
consecinţă).

Un articol nou cu caracter general va reflecta rolul parlamentelor naţionale.

  
3 Prin urmare, textul Cartei drepturilor fundamentale nu va fi inclus în tratate.
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Dispoziţii instituţionale (III)

12. Modificările instituţionale convenite în cadrul CIG 2004 vor fi integrate parţial în TUE şi 
parţial în Tratatul privind funcţionarea Uniunii. Noul titlu III va oferi o imagine de ansamblu a 
sistemului instituţional şi va prevedea următoarele modificări instituţionale ale actualului sistem, şi 
anume ale articolelor privind instituţiile Uniunii, Parlamentul European (noua componenţă), 
Consiliul European (devine instituţie4 şi se creează cabinetul preşedintelui), Consiliul (introducerea 
sistemului de vot cu dublă majoritate şi modificări aduse sistemului preşedinţiei rotative de şase 
luni, cu posibilitatea modificării ulterioare a acestuia), Comisia Europeană (noua componenţă şi 
consolidarea rolului preşedintelui), Ministrul afacerilor externe al Uniunii (crearea acestui nou 
cabinet, cu schimbarea denumirii sale în Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi 
Politica de Securitate) şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene5.

13. Sistemul de vot cu dublă majoritate, astfel cum s-a convenit în cadrul CIG 2004, va intra în 
vigoare de la 1 noiembrie 2014, dată până la care sistemul actual de vot cu majoritate calificată 
(articolul 205 alineatul (2) TCE) va continua să se aplice. După aceea, pe durata unei perioade 
tranzitorii până la 31 martie 2017, când o decizie trebuie adoptată cu majoritate calificată, un 
membru al Consiliului poate solicita ca respectiva decizie să fie luată în conformitate cu sistemul de 
vot cu majoritate calificată astfel cum este prevăzut la articolul 205 alineatul (2) al actualului TCE.

În plus, până la data de 31 martie 2017, dacă membrii Consiliului reprezentând cel puţin 75% din 
populaţie sau cel puţin 75% din numărul statelor membre necesar constituirii unei minorităţi de 
blocare, astfel cum rezultă din aplicarea articolului [I-25 alineatul (1) primul paragraf] sau a 
articolului [I-25 alineatul (2)] îşi manifestă opoziţia faţă de adoptarea de către Consiliu a unui act 
prin vot cu majoritate calificată, se aplică mecanismul prevăzut în proiectul de decizie inclus în 
Declaraţia nr. 5 anexată actului final al CIG din 2004. Începând cu 1 aprilie 2017, se aplică acelaşi 
mecanism, procentele relevante fiind de cel puţin 55% din populaţie sau cel puţin 55% din numărul 
de state membre necesar constituirii unei minorităţi de blocaj, astfel cum rezultă din aplicarea 
articolului [I-25 alineatul (1) primul paragraf] sau a articolului [I-25 alineatul (2)].

Dispoziţii privind cooperarea consolidată (IV)

14. Titlul IV (fostul titlu VII din actualul TUE) va fi modificat după cum s-a convenit în cadrul 
CIG 2004. Numărul minim de state membre necesar pentru instituirea unei cooperări consolidate va 
fi de nouă.

  
4 Inclusiv modalităţile de vot.
5 Vor exista şi modificări în redactare, datorită unificării anumitor dispoziţii.
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Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţii speciale privind politica externă 
şi de securitate comună (V)

15. În cadrul titlului V al actualului TUE, se va introduce un prim nou capitol privind dispoziţiile 
generale referitoare la acţiunea externă a Uniunii, care va conţine două articole privind principiile şi 
obiectivele acţiunii externe a Uniunii şi rolul Consiliului European în stabilirea intereselor strategice şi a 
obiectivelor acesteia, astfel cum s-a convenit în cadrul CIG 2004. Capitolul al doilea conţine dispoziţiile 
titlului V6 al actualului TUE, astfel cum au fost modificate la CIG 2004 (inclusiv Serviciul european 
pentru acţiune externă şi cooperarea structurată permanentă în domeniul apărării). În acest capitol, va fi 
introdus un nou prim articol care va prevedea faptul că acţiunea Uniunii pe plan internaţional va fi ghidată 
de principiile, va urmări obiectivele şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile generale privind 
acţiunea externă a Uniunii prevăzute de capitolul 1. În acest capitol se va specifica în mod clar faptul că 
PESC face obiectul unor proceduri şi norme specifice. Va exista, de asemenea, o bază legală specifică 
pentru protecţia datelor cu caracter personal în domeniul PESC7.

Dispoziţii finale (VI)

16. Titlul VI (fostul titlu VIII din actualul TUE) va fi modificat după cum s-a convenit în cadrul CIG 
2004. Va exista în special un articol privind personalitatea juridică a Uniunii8, un articol privind retragerea 
voluntară din Uniune, iar articolul 48 se va modifica astfel încât să reunească procedurile de revizuire a 
tratatelor (procedura ordinară şi cele două proceduri simplificate). Articolul în cauză, în alineatul cu privire 
la procedura ordinară de revizuire, va prevedea în mod clar că tratatele pot fi revizuite în sensul creşterii 
sau reducerii competenţelor atribuite Uniunii. În cadrul articolului 49, privind criteriile de eligibilitate şi 
procedura de aderare la Uniune, referirea la principii va fi înlocuită de o referire la valorile Uniunii şi de 
adăugarea unui angajament de promovare a acestor valori, a unei obligaţii de notificare a Parlamentului 
European şi a parlamentelor naţionale în cazul unei cereri de aderare la Uniune şi o referire care va lua în 
considerare condiţiile de eligibilitate convenite de Consiliul European (a se vedea anexa 1, titlul VI). 
Dispoziţiile finale obişnuite vor fi, de asemenea, adaptate (domeniul de aplicare teritorial, durata, 
ratificarea şi textele autentice şi traducerile)9.

III. MODIFICĂRILE ADUSE TRATATULUI CE

  
6 CIG va conveni asupra următoarei declaraţii: „Conferinţa subliniază faptul că dispoziţiile Tratatului 

privind Uniunea Europeană referitoare la politica externă şi de securitate comună, inclusiv crearea 
cabinetului Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi 
instituirea unui Serviciu pentru acţiune externă, nu afectează responsabilităţile statelor membre, în 
forma lor actuală, în ceea ce priveşte formularea şi exercitarea politicii lor externe şi nici modul în 
care acestea sunt reprezentate în ţări terţe şi în cadrul organizaţiilor internaţionale.

Conferinţa reaminteşte, de asemenea, că dispoziţiile care reglementează politica comună de securitate şi 
apărare nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate şi apărare a statelor membre.

Aceasta subliniază că UE şi statele sale membre trebuie să respecte în continuare obligaţiile care decurg 
din dispoziţiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în special din responsabilitatea principală a 
Consiliului de Securitate şi a membrilor săi de menţinere a păcii şi a securităţii la nivel 
internaţional.”

7 În privinţa prelucrării acestor date de către statele membre în exercitarea activităţilor care intră în 
domeniile PESC şi PESD şi privind libera circulaţie a acestor date.

8 CIG va conveni asupra următoarei declaraţii: „Conferinţa confirmă că faptul că Uniunea Europeană 
are personalitate juridică nu o va autoriza în niciun fel să legifereze sau să acţioneze în afara 
competenţelor care îi sunt conferite de către statele membre prin tratate.”

9 Articolele 41, 42, 46 şi 50 din TUE vor fi eliminate, articolul 47 fiind plasat, în forma sa modificată 
la CIG din 2004, în capitolul privind PESC.
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17. Clauza 2 din Tratatul de reformă va conţine modificările aduse actualului TCE, care va 
deveni Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
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18. Elementele de noutate convenite în cadrul CIG din 2004 vor fi introduse în tratat prin 
intermediul unor schimbări punctuale conform modalităţilor obişnuite. Acestea privesc categoriile 
şi domeniile de competenţă, sfera de aplicare a votului prin majoritate calificată şi a codeciziei, 
diferenţa dintre actele legislative şi cele nelegislative, dispoziţiile referitoare, printre altele, la 
spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, clauza de solidaritate, ameliorarea administrării monedei 
euro, dispoziţii transversale precum clauza socială, dispoziţii specifice precum cele privind 
serviciile publice, spaţiul, energia, protecţia civilă, ajutorul umanitar, sănătatea publică, sportul, 
turismul, regiunile ultraperiferice, cooperarea administrativă, dispoziţii financiare (resursele proprii, 
cadrul financiar multianual, noua procedură bugetară).

19. Se vor introduce următoarele modificări faţă de rezultatele CIG 2004 (a se vedea Anexa 2):

a) Un nou articol 1 va prevedea scopul tratatului în funcţionarea Uniunii şi relaţia sa cu 
Tratatul UE. Acesta va prevedea că cele două tratate au aceeaşi valoare juridică.

b) În articolul privind categoriile de competenţe, care se găseşte la începutul TCE, se va 
specifica în mod clar că statele membre vor relua exercitarea competenţelor lor în măsura în 
care Uniunea decide să renunţe la exerciţiul competenţelor sale10.

c) În cadrul articolului privind acţiunile de sprijinire, coordonare sau completare, teza 
introductivă va fi modificată în sensul sublinierii faptului că Uniunea întreprinde acţiuni de 
sprijinire, coordonare sau completare a acţiunii statelor membre.

d) În cadrul articolului 18 alineatul (3), astfel cum a fost modificat la CIG 2004, teza privind 
adoptarea de măsuri referitoare la paşapoarte, cărţi de identitate, permise de şedere şi alte 
documente similare va fi eliminată şi transferată la o bază legală asemănătoare care urmează 
să fie introdusă în titlul privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul articolului 
privind controalele la frontieră.

e) În cadrul articolului 20 (protecţie diplomatică şi consulară), astfel cum a fost modificat la 
CIG 2004, baza legală va fi modificată în sensul prevederii posibilităţii de adoptare în acest 
domeniu a unor directive care să stabilească măsuri de coordonare şi cooperare.

  
10 (a) CIG va conveni de asemenea asupra unei declaraţii privind delimitarea competenţelor: 

„Conferinţa subliniază că în conformitate cu sistemul delimitării competenţelor între Uniune şi 
statele membre, prevăzut de Tratatul privind Uniunea Europeană, competenţele care nu au fost 
atribuite Uniunii prin tratate rămân la nivelul statelor membre.
În situaţia în care tratatul atribuie Uniunii competenţe partajate cu statele membre într-un anumit 
domeniu, statele membre îşi exercită competenţa în măsura în care Uniunea nu şi-a exercitat 
competenţa sau a hotărât să înceteze să şi-o mai exercite. Ipoteza din urmă apare în situaţia în care 
instituţiile UE relevante hotărăsc să abroge un act legislativ, în special pentru a garanta mai bine 
respectul constant al principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Consiliul poate solicita 
Comisiei, la iniţiativa unuia sau mai multora dintre membrii săi (reprezentanţi ai statelor membre) 
şi în conformitate cu articolul 208, să înainteze propuneri de abrogare a unui act legislativ.
În acelaşi sens, reprezentanţii guvernelor statelor membre, întruniţi în cadrul unei Conferinţe 
Interguvernamentale, conform procedurii ordinare de revizuire prevăzute la articolul [IV-443] din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, pot decide să modifice tratatele care stau la baza Uniunii, 
inclusiv în sensul creşterii sau reducerii competenţelor atribuite Uniunii în tratatele menţionate 
anterior.”

(b) Următorul protocol va fi anexat tratatelor:
„În privinţa articolului [ I-12 alineatul (2)] privind competenţele partajate, în cazul în care Uniunea a luat 

măsuri într-un anumit sector, domeniul de aplicare al competenţelor sale acoperă doar acele 
elemente care sunt reglementate de către măsura comunitară respectivă şi, prin urmare, nu 
acoperă întregul sector.”
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f) În cadrul articolului 286 (protecţia datelor cu caracter personal), astfel cum a fost modificat 
la CIG 2004, se va introduce un paragraf care va prevedea că normele adoptate pornind de 
la această bază legală vor fi introduse în titlul PESC (CIG va adopta, de asemenea, o 
declaraţie referitoare la protecţia datelor cu caracter personal în domeniul cooperării 
poliţieneşti şi judiciare în materie penală, şi va introduce, acolo unde este necesar, o serie de 
dispoziţii punctuale în acest sens în protocoalele relevante privind poziţiile statelor membre 
în materie, clarificând aplicabilitatea lor din acest punct de vedere).

g) În cadrul articolului 42 (cumularea perioadelor de asigurări şi transferul prestaţiilor de 
securitate socială dintr-un stat în altul), se va introduce o nouă dispoziţie care să sublinieze 
faptul că procedura este oprită în cadrul sistemului de frânare în cazul în care Consiliul 
European nu acţionează în decursul a patru luni [a se vedea punctul (1) din anexa 2]11.

h) Articolul 60 (îngheţarea activelor în vederea combaterii terorismului), astfel cum a fost 
modificat la CIG 2004, va fi transferat spre finalul capitolului privind dispoziţiile generale 
din titlul referitor la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

i) În privinţa serviciilor de interes economic general (conform articolului 16, astfel cum a fost 
modificat în cadrul CIG 2004), un protocol va fi anexat tratatelor12.

j) În capitolul privind dispoziţiile generale aplicabile spaţiului de libertate, securitate şi justiţie 
se va include o dispoziţie privind cooperarea şi coordonarea statelor membre în domeniul 
securităţii naţionale [a se vedea punctul (2) litera (a) din anexa 2].

k) În capitolul privind cooperarea judiciară în materie civilă, alineatul 3 din articolul referitor 
la această cooperare, aşa cum a fost convenit în cadrul CIG 2004, va fi modificat pentru a 
conferi un rol parlamentelor naţionale în clauza „pasarelă” din domeniul dreptului familiei 
[a se vedea punctul (2) litera (b) din anexa 2].

l) În capitolele privind cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească, 
astfel cum au fost modificate în cadrul CIG 2004, în articolele privind recunoaşterea 

  
11 CIG va conveni, de asemenea, asupra unei declaraţii privind articolul în cauză: „Conferinţa 

reaminteşte că, în această situaţie, în conformitate cu articolul [I-21 alineatul (4)], Consiliul 
European hotărăşte prin consens.”

12 Următorul protocol va fi anexat tratatelor:
„Protocol privind serviciile de interes general
Înaltele Părţi Contractante,
Dorind să sublinieze importanţa serviciilor de interes general
Au convenit asupra următoarelor dispoziţii interpretative, care vor fi anexate Tratatului privind 

Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii:
Articolul 1
Valorile partajate ale Uniunii în privinţa serviciilor de interes general în sensul articolului 16 din 

Tratatul CE includ în special:
- rolul esenţial şi competenţele discreţionare ample ale autorităţilor naţionale, regionale şi locale 

în furnizarea, punerea în funcţiune şi organizarea serviciilor de interes economic general 
într-un mod cât mai apropiat de nevoile utilizatorilor;

- diversitatea existentă la nivelul diferitelor servicii de interes economic general şi diferenţele 
dintre nevoile şi preferinţele utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanţe geografice, 
sociale sau culturale diferite;

- un nivel de calitate ridicat, siguranţă şi accesibilitate, tratamentul egal şi promovarea accesului 
universal şi a drepturilor utilizatorilor;

Articolul 2
Dispoziţiile tratatelor nu afectează în niciun fel competenţa statelor membre de a furniza, de a 

încredinţa prestarea lor şi de a organiza servicii de natură non-economică de interes 
general.”
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reciprocă a hotărârilor judecătoreşti, regulile minimale de definire a infracţiunilor penale şi a 
pedepselor, procurorul european şi cooperarea poliţienească, va fi introdus un nou 
mecanism care să permită statelor membre să avanseze în domeniu prin adoptarea de noi 
măsuri, permiţând în acelaşi timp altora să nu participe la aceasta [a se vedea punctul (2) 
literele (c) şi (d) din anexa 2]. Mai mult, domeniul de aplicare al Protocolului privind poziţia 
Regatului Unit şi a Irlandei (1997) va fi extins pentru a include, în ceea ce priveşte Regatul 
Unit, şi în aceiaşi termeni, capitolele referitoare la cooperarea judiciară în materie penală şi 
la cooperarea poliţienească. Aceasta poate să se refere şi la aplicarea protocolului la 
măsurile de dezvoltare a acquis-ului Schengen şi de modificare a celor existente. Această 
extindere va lua în considerare poziţia Regatului Unit în ceea ce priveşte acquis-ul anterior 
al Uniunii în aceste domenii. Irlanda îşi va definitiva poziţia în timp util cu privire la această 
extindere.

m) În articolul 100 (măsuri de adoptat în cazul în care apar dificultăţi grave în aprovizionarea 
cu anumite produse) se va introduce o referinţă la spiritul de solidaritate între statele 
membre şi la cazul special al energiei în privinţa dificultăţilor de aprovizionare cu un anumit 
produs [a se vedea punctul (3) din anexa 2].
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n) În cadrul articolului 152 (sănătate publică), astfel cum a fost modificat la CIG 2004, alineatul (d) 
privind măsurile de supraveghere, alertă timpurie şi combatere a ameninţărilor transfrontaliere 
grave la adresa sănătăţii sunt transferate în cadrul alineatului privind măsurile stimulative (CIG va 
adopta, de asemenea, o declaraţie referitoare care să clarifice aspectele legate de piaţa internă ale 
măsurilor privind standardele de calitate şi siguranţă pentru produsele şi dispozitivele de uz 
medical).

o) În cadrul articolului privind politica europeană spaţială, convenit la CIG 2004, se specifică faptul 
că măsurile adoptate pot să nu ducă la armonizarea legilor şi a regulamentelor din statele membre.

p) În articolul 174 (mediu), astfel cum a fost modificat în cadrul CIG 2004, se va specifica 
necesitatea specială de a lupta împotriva schimbărilor climatice prin adoptarea de măsuri la nivel 
internaţional [a se vedea punctul (4) din anexa 2].

q) În articolul privind energia, astfel cum a fost convenit în cadrul CIG 2004, va fi introdusă o 
referinţă la spiritul de solidaritate între statele membre [a se vedea punctul (5) din anexa 2], 
precum şi o nouă literă (d) privind promovarea interconectarea reţelelor energetice.

r) La începutul părţii privind acţiunea externă a Uniunii, se introduce un articol care prevede că 
acţiunea Uniunii pe scena internaţională are la bază principiile, urmăreşte realizarea obiectivelor şi 
se desfăşoară conform dispoziţiilor generale referitoare la acţiunea externă a Uniunii prevăzute în 
capitolul 1 al titlului V din TUE.

s) În cadrul articolului privind procedura de încheiere a acordurilor internaţionale, se va adăuga 
faptul că un acord privind aderarea Uniunii la CEDO va fi încheiat de Consiliu în unanimitate şi 
ratificat de statele membre.

t) Articolul 229 A (extinderea jurisdicţiei CEJ la litigii privind titlurile europene de proprietate 
intelectuală) va rămâne nemodificat.

u) În cadrul articolului 249 (definiţia actelor legislative ale UE: regulament, directivă, decizie), din 
cadrul noii secţiuni 1 privind actele juridice ale Uniunii, definiţia deciziei va fi modificată în 
conformitate cu definiţia convenită la CIG 2004.

v) Ca urmare a renunţării la denumirile de „lege” şi „lege-cadru”, elementele de noutate convenite în 
cadrul CIG din 2004 vor fi adaptate, astfel încât să se menţină distincţia între actele legislative şi 
cele fără caracter legislativ, cu toate consecinţele care decurg din aceasta. În consecinţă, după 
articolul 249, vor fi introduse trei articole privind acte care sunt adoptate conform unei proceduri 
legislative, acte delegate şi respectiv acte de punere în aplicare. Articolul privind actele legislative 
va prevedea faptul că actele (regulamente, directive sau decizii) adoptate prin procedură legislativă 
(ordinară sau specială) sunt acte legislative. Terminologia utilizată în articolele privind actele 
delegate şi actele de punere în aplicare, astfel cum s-a convenit în cadrul CIG din 2004, va fi 
adaptată în consecinţă.

w) La articolul 308 (clauza de flexibilitate), modificat în cadrul CIG 2004, se va adăuga un alineat 
care să prevadă faptul că articolul în cauză nu poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor din 
domeniul PESC, şi că toate actele adoptate conform acestui articol trebuie să respecte limitele 
prevăzute de articolul [III-308, paragraful al doilea]13.

  
13 CIG va conveni, de asemenea, asupra a două declaraţii privind articolul în cauză:
1) „Conferinţa declară că referinţa la obiectivele Uniunii conţinută în articolul 308 are în vedere 

obiectivele prevăzute la articolul [I-3 alineatele (2) şi (3)] şi obiectivele prevăzute la articolul [I-3 
alineatul (4)] referitoare la acţiunea externă din partea III, titlul V din tratat. În consecinţă, se 
exclude posibilitatea ca o acţiune care are la bază articolul 308 să urmărească obiectivele 
prevăzute la articolul [ I-3 alineatul (1)].
În legătură cu aceasta, Conferinţa subliniază că, în conformitate cu articolul [I-40 alineatul (6)], 
actele legislative nu pot fi adoptate în domeniul politicii externe şi de securitate comune.

2) „Conferinţa subliniază faptul că, în conformitate cu jurisprudenţa consacrată a Curţii de 
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x) După articolul 308, se va introduce un articol care să excludă de la aplicarea procedurii 
simplificate de revizuire acele baze legale cărora nu li se aplică respectiva procedură 
conform celor convenite în cadrul CIG 2004.

20. În plus, anumite dispoziţii convenite la CIG 2004 vor fi plasate în cadrul Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii (a se vedea lista din partea B a anexei 2).

IV. PROTOCOALE ŞI TRATATUL EURATOM

21. Noile protocoale convenite în cadrul CIG 200414 vor fi anexate tratatelor existente (de ex. 
protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii Europene, protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, protocolul privind euro-grupul, protocolul 
privind cooperarea permanentă structurată în domeniul apărării şi protocolul privind aderarea 
Uniunii la CEDO).

22. Un protocol anexat Tratatului de reformă va modifica protocoalele existente, astfel cum s-a 
convenit în cadrul CIG 2004 (inclusiv prin eliminarea a zece dintre acestea).

23. Un protocol anexat Tratatului de reformă va prevedea modificările tehnice necesare 
Tratatului Euratom, conform celor convenite în cadrul CIG 2004.

V. DECLARAŢII

24. Pe lângă declaraţiile la care face referire prezentul mandat, declaraţiile convenite în cadrul 
CIG 2004 vor fi preluate de actuala CIG, în măsura în care au legătură cu dispoziţiile şi protocoalele 
care fac obiectul actualei CIG.

_________

  
Justiţie a Uniunii Europene, articolul 308, ca parte integrantă a unui sistem instituţional 
bazat pe principiul competenţelor atribuite, nu poate servi drept bază pentru extinderea 
competenţelor Uniunii în afara cadrului general creat de dispoziţiile tratatelor în întregul lor 
şi în special de acele dispoziţii care definesc misiunile şi activităţile Uniunii. În orice caz, 
articolul 308 nu poate fi folosit ca bază pentru adoptarea unor dispoziţii al căror efect ar fi 
unul de modificare a tratatelor cu eludarea procedurii prevăzute în acest scop.”

14 O parte dintre aceste protocoale nu sunt necesare datorită faptului că prezentele tratate nu sunt 
abrogate şi ca urmare nu sunt cuprinse în listă. Se subliniază faptul că prezentele tratate, 
inclusiv actele de aderare, rămân în vigoare.
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Modificări aduse Tratatului UE Anexa 1
Titlul I – Dispoziţii comune Obiectivul prezentei anexe este clarificarea 

modului exact de redactare acolo unde este
necesar

1) Introducerea în Preambulul Tratatului UE a unui al doilea considerent după cum urmează*15:
„INSPIRÂNDU-SE din moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat valorile 
universale care constituie drepturile inviolabile şi inalienabile ale fiinţei umane, precum şi libertatea, 
democraţia, egalitatea şi statul de drept,”

2) În cadrul articolului 1, se introduc următoarele teze:
La sfârşitul primului paragraf: „…căreia statele membre îi atribuie competenţe pentru atingerea obiectivelor 
comune.”

Pentru înlocuirea ultimului paragraf: „Uniunea are la bază prezentul tratat şi Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene. Uniunea înlocuieşte Comunitatea Europeană şi îi succede acesteia”.

2bis) Introducerea unui articol 2 privind valorile Uniunii.*

3) Înlocuirea articolului 2 privind obiectivele Uniunii, renumerotat 3, cu următorul text16:
"1. Scopul Uniunii este de a promova pacea, valorile sale şi bunăstarea popoarelor sale.

2. Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în cadrul 
căruia libera circulaţie a persoanelor este garantată împreună cu măsurile adecvate privind controalele la 
frontierele externe, azilul, migraţia şi prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

3. Uniunea instituie o piaţă internă. Aceasta acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe 
o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă foarte competitivă, 
care tinde spre ocuparea întregii forţe de muncă şi spre progres social, precum şi pe un nivel înalt de protecţie 
şi de îmbunătăţire a calităţii mediului. Uniunea promovează progresul ştiinţific şi tehnologic.

Uniunea combate excluderea socială şi discriminările şi promovează justiţia şi protecţia socială, egalitatea între 
femei şi bărbaţi, solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului.

Aceasta promovează coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi solidaritatea între statele membre.

Uniunea respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi dezvoltarea 
patrimoniului cultural european.

3bis. Uniunea instituie o uniune economică şi monetară a cărei monedă este euro.

4. În relaţiile cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea îşi afirmă şi promovează valorile şi interesele şi 
contribuie la protejarea cetăţenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, 
solidaritatea şi respectul reciproc între popoare, comerţul liber şi echitabil, eliminarea sărăciei şi protecţia 
drepturilor omului, şi în special a drepturilor copilului, precum şi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului 
internaţional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.

5. Uniunea îşi urmăreşte obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcţie de competenţele care îi sunt 
atribuite prin tratate”.

  
15 În cadrul prezentei anexe, simbolul (*) indică faptul că elementele de noutate care urmează să fie 

introduse sunt aceleaşi cu cele convenite în cadrul CIG 2004.
16 Următorul protocol va fi anexat tratatelor:
„Protocol privind piaţa internă şi concurenţa
Înaltele Părţi Contractante, considerând că piaţa internă astfel cum este definită de articolul 3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană include un sistem care să garanteze faptul că nu există 
denaturări ale concurenţei.

Au convenit că,
în acest scop, în cazul în care acest lucru este necesar, Uniunea ia măsuri în conformitate cu dispoziţiile 

tratatelor, inclusiv conform articolului 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii.”
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4) Înlocuirea articolului 3 cu un articol 4 privind relaţiile între Uniune şi statele membre*, cu adăugarea 
următoarelor la începutul acestuia şi a unei teze la sfârşitul prezentului alineat 1, renumerotat 2:
"1. Conform articolului [I-11], orice altă competenţă neatribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre.

2. Uniunea respectă egalitatea statelor membre în faţa tratatelor, precum şi identitatea lor naţională, inerentă 
structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia locală şi 
regională. Aceasta respectă funcţiile esenţiale ale statului, inclusiv pe cele care au ca obiect asigurarea 
integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii naţionale. În special, securitatea 
naţională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.

(actualul alineat 2 renumerotat 3)”.

5) Înlocuirea articolului 6 privind drepturile fundamentale cu următorul text17-18-19-20:

  
17 CIG va conveni asupra următoarei declaraţii: „Conferinţa declară că:
1. Carta drepturilor fundamentale, care are forţă juridică obligatorie, confirmă drepturile 

fundamentale garantate prin Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune 
statelor membre.

2. Prezenta Cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competenţei 
Uniunii, nu creează nici o competenţă sau sarcină nouă pentru Uniune şi nu modifică 
competenţele şi sarcinile stabilite de tratate.”

18 Declaraţie unilaterală a Poloniei:
„Carta nu afectează în niciun fel dreptul statelor membre de a legifera în domeniul moralităţii 

publice, al dreptului familiei precum şi în domeniul protecţiei demnităţii umane şi al 
respectării integrităţii fizice şi morale a fiinţei umane.”

19 Următorul protocol va fi anexat tratatelor:
„Înaltele Părţi Contractante,
Întrucât în articolul [xx] din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, 

libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale;
Întrucât Carta trebuie aplicată în conformitate strânsă cu dispoziţiile sus-menţionatului articol [xx] 

şi cu Titlul VII al Cartei înseşi;
Întrucât sus-menţionatul articol [xx] prevede aplicarea şi interpretarea Cartei de către tribunalele 

de pe teritoriul Regatului Unit în conformitate strânsă cu explicaţiile la care se face referire 
în acest articol;

Întrucât Carta conţine atât drepturi, cât şi principii;
Întrucât Carta conţine atât dispoziţii cu caracter civil şi politic, cât şi dispoziţii cu caracter 

economic şi social;
Întrucât Carta reafirmă drepturile, libertăţile şi principiile recunoscute în cadrul Uniunii şi face ca 

aceste drepturi să fie mai vizibile, dar nu creează noi drepturi sau principii;
Reamintind obligaţiile care îi revin Regatului Unit în conformitate cu Tratatul privind Uniunea 

Europeană, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi dreptul Uniunii în general;
Luând notă de dorinţa Regatului Unit de a clarifica anumite aspecte ale aplicării Cartei;
Dorind prin urmare să clarifice aplicarea Cartei faţă de legile şi măsurile administrative ale 

Regatului Unit şi capacitatea acesteia de a fi invocată în faţa unui tribunal pe teritoriul 
Regatului Unit;

Reafirmând că referirile la aplicarea dispoziţiilor speciale din Cartă prevăzute în prezentul 
protocol nu aduc absolut niciun prejudiciu aplicării celorlalte dispoziţii ale Cartei;

Reafirmând că prezentul protocol nu aduce nici un prejudiciu punerii în aplicare a Cartei în 
celelalte state membre;

Reafirmând că prezentul protocol nu afectează în nici un fel celelalte obligaţii ale Regatului Unit 
astfel cum decurg acestea din Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind 
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"1. „Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute de Carta drepturilor fundamentale 
adoptată la 7 decembrie 2000, astfel cum a fost modificată la [... 200721], care are aceeaşi valoare juridică ca şi 
tratatele.

  
funcţionarea Uniunii Europene şi dreptul Uniunii în general;

Au convenit asupra următoarelor dispoziţii, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană:
Articolul 1
1. Carta nu extinde capacitatea Curţii de Justiţie, precum şi a niciunei alte curţi sau tribunal de pe 

teritoriul Regatului Unit, să considere că legile, regulamentele sau dispoziţiile administrative, 
practicile sau acţiunile Regatului Unit contravin drepturilor fundamentale, libertăţilor şi 
principiilor pe care aceasta le reafirmă.

2. În special, şi pentru eliminarea oricărui dubiu, nimic din [Titlul IV] al Cartei nu creează pentru 
Regatul Unit drepturi care să poată fi invocate în faţa unui tribunal, cu excepţia cazului în 
care Regatul Unit a prevăzut astfel de drepturi în legislaţia sa naţională.

Articolul 2
În măsura în care o dispoziţie a Cartei face referire la legi naţionale şi practici, aceasta se va 

aplica Regatului Unit numai în măsura în care drepturile şi principiile pe care le conţine sunt 
recunoscute de dreptul şi practicile Regatului Unit.”

20 Două delegaţii şi-au rezervat dreptul de a se alătura protocolului menţionat în nota de subsol 
19.

21 Adică, versiunea Cartei astfel cum a fost convenită în cadrul CIG 2004 va fi reluată de cele 
trei instituţii în [2007]. Aceasta va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Dispoziţiile cuprinse în Cartă nu vor extinde competenţele Uniunii astfel cum au fost acestea definite în tratate.”

Drepturile, libertăţile şi principiile cuprinse în Cartă sunt interpretate în conformitate cu dispoziţiile generale din titlul 
VII al Cartei privind interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu luarea în considerare a explicaţiilor la care face 
referire Carta, care prevăd originile acestor dispoziţii.”

2. Uniunea aderă la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 
Competenţele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare.

3. Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale şi care rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, constituie principii 
generale ale dreptului Uniunii.

6) Introducerea unui articol 7bis privind Uniunea şi vecinii săi*.

Titlul II - Dispoziţii privind principiile democratice

7) Introducerea unui nou articol privind rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii, după cum urmează:
„Parlamentele naţionale contribuie în mod activ la buna funcţionare a Uniunii:

a) prin faptul că sunt informate de către instituţiile Uniunii şi prin trimiterea proiectelor de acte legislative 
europene către acestea conform protocolului privind rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii 
Europene;

b) prin respectarea principiului subsidiarităţii în conformitate cu procedurile prevăzute de protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

c) prin participarea, în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, la mecanismele de evaluare a 
punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest domeniu, conform articolului [III-260], şi prin implicarea 
în supravegherea politică a Europol şi în evaluarea activităţilor Eurojust, conform articolelor [III-276 şi 
III-273];

d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, conform articolelor [IV-443 şi IV-444]:

e) prin faptul că iau notă de cererile de aderare la Uniune, conform articolului [49];

f) prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naţionale şi cu Parlamentul 
European, conform protocolului privind rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii.” Europene.”

Titlul V - Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţii speciale privind 
politica externă şi de securitate comună

8) În cadrul articolului 11, se introduce un prim alineat, după cum urmează (textul actual al alineatului 
(1) fiind eliminat)22:
1. Competenţa Uniunii în materie de politică externă şi de securitate comună se întinde asupra tuturor domeniilor 
politicii externe, precum şi asupra tuturor problemelor referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea 
progresivă a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună.

  
22 CIG va conveni asupra următoarei declaraţii: „Pe lângă procedurile specifice la care se face referire [la 

articolul 11 alineatul (1) ], Conferinţa subliniază faptul că dispoziţiile referitoare la politica externă şi 
de securitate comună, inclusiv cele referitoare la Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri 
Externe şi Politica de Securitate şi la Serviciul pentru acţiune externă, nu afectează fundamentele 
juridice existente, responsabilităţile şi competenţele fiecărui stat membru în ceea ce priveşte 
formularea şi exercitarea politicii lor externe, serviciile lor diplomatice naţionale, relaţiile lor cu ţările 
terţe, şi nici participarea lor în cadrul organizaţiilor internaţionale, inclusiv afilierea unui stat membru 
la Consiliul de Securitate al ONU.

Conferinţa ia notă de asemenea că dispoziţiile privind PESC nu atribuie Comisiei noi competenţe de iniţiere 
a deciziilor şi nu extinde rolul Parlamentului European.

Conferinţa reaminteşte, de asemenea, că dispoziţiile care reglementează politica comună de securitate şi 
apărare nu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitate şi apărare a statelor membre.”
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Politica externă şi de securitate comună face obiectul aplicării unor proceduri specifice. Aceasta este definită şi 
pusă în aplicare de Consiliul European şi de Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepţia cazurilor în care 
există dispoziţii contrare în tratate. Adoptarea de acte legislative este exclusă. Politica externă şi de securitate 
comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate 
şi de statele membre, conform tratatelor. Rolul specific al Parlamentului European şi al Comisiei în acest 
domeniu este definit de tratate. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu are competenţe jurisdicţionale 
aplicabile acestor prevederi, cu excepţia competenţelor de supraveghere a conformităţii cu dispoziţiile articolului 
[III-308] şi de control al legalităţii anumitor decizii în conformitate cu dispoziţiile articolul [III -376, paragraful 
al doilea].”

Titlul VI – Dispoziţii finale

9) La articolul 49 primul paragraf, se introduce la sfârşit o nouă teză, iar paragraful al doilea rămâne
nemodificat:

„Articolul 49

Criterii de eligibilitate şi procedura de aderare la Uniune

Orice stat european care respectă valorile la care se face referire la articolul 2 şi care se angajează să le 
promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Parlamentul European şi parlamentele naţionale sunt 
informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează o cerere Consiliului, care decide în 
unanimitate după consultarea Comisiei şi după primirea avizului conform al Parlamentului European, care se 
pronunţă cu majoritatea absolută a membrilor care îl compun. Criteriile de eligibilitate asupra cărora Consiliul 
European a convenit se iau în considerare.”

____________
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Modificări aduse Tratatului CE Anexa 2*23

A. Modificări în raport cu rezultatele, Scopul prezentei anexe este 
astfel cum au fost convenite în cadrul CIG 2004 de a clarifica modul exact de 

redactare acolo unde este 
necesar (A) şi de a clarifica 
amplasamentul anumitor 
dispoziţii (B) 

1) În cadrul articolului 42, se introduc modificările convenite în cadrul CIG 2004, cu adăugarea 
următoarelor la sfârşit:
„În cazul în care un membru al Consiliului declară că un proiect de act legislativ la care face referire primul 
paragraf are efecte negative asupra aspectelor importante ale sistemului său de securitate socială, inclusiv 
domeniul său de aplicare, costurile sau structura financiară, sau afectează echilibrul financiar al respectivului 
sistem, poate cere ca problema să fie trimisă spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura 
legislativă ordinară este suspendată. După discutarea problemei în cauză, Consiliul european, în decurs de patru 
luni de la suspendare, fie:

(a) trimite proiectul de act legislativ înapoi Consiliului, care încetează suspendarea procedurii legislative 
ordinare, sau

(b) nu acţionează in niciun fel sau cere Comisiei să prezinte o nouă propunere; în acest caz, se consideră că 
propunerea originală nu a fost adoptată.”

2) Se înlocuieşte, astfel cum s-a convenit la CIG 2004, titlul IV cu dispoziţiile referitoare la noul titlu 
privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie*, care includ Capitolul 1 (dispoziţii generale), 
Capitolul 2 (politici privind controalele la frontieră, azilul şi imigrarea), Capitolul 3 (cooperare 
judiciară în materie civilă), Capitolul 4 (cooperare judiciară în materie penală) şi Capitolul 5 
(cooperare poliţienească).

(a) În capitolul 1 (dispoziţii generale), se introduce în cadrul [articolului III-262] un al doilea nou 
paragraf după cum urmează:
„Statele membre au libertatea de a organiza între ele şi pe propria răspundere forme de cooperare şi 
coordonare după cum consideră potrivit, între departamentele de resort ale administraţiilor care răspund de 
apărarea securităţii naţionale.”

(b) În capitolul 3 (cooperare judiciară în materie civilă), se înlocuieşte alineatul 3 din [articolul III-
262] după cum urmează:
3. Fără a aduce atingere alineatului (2), măsurile privind dreptul familiei cu implicaţii transfrontaliere 
sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăşte în conformitate cu o procedură legislativă specială. Acesta 
hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să prevadă aspectele din dreptul familiei cu 
implicaţii transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativă ordinară. 
Acesta hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

Propunerea la care face referire al doilea paragraf este transmisă parlamentelor naţionale. În cazul opoziţiei
unui parlament naţional, notificate în termen de şase luni de la această transmitere, decizia prevăzută la al 
doilea paragraf nu se adoptă. În cazul în care nu există nicio opoziţie, Consiliul poate adopta respectiva 
decizie.”

  
23 În cadrul prezentei anexe, simbolul (*) indică faptul că elementele de noutate care urmează să 

fie introduse sunt aceleaşi cu cele convenite în cadrul CIG 2004.
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(c) În cadrul Capitolului 4) cooperare judiciară în materie penală, se înlocuiesc alineatele 3 şi 
respectiv 4 din [articolul III-270] şi din [articolul III.271] cu următoarele:
"3. „În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă la care face referire
[alineatul (2) din III 270] [alineatele (1) sau (2) din III-271] are efecte negative asupra unor aspecte 
fundamentale ale sistemului său judiciar penal, poate cere ca respectivul proiect de directivă să fie trimis 
spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară este suspendată. După 
dezbateri, în cazul realizării unui consens, Consiliul european, în decurs de patru luni de la suspendare, 
trimite proiectul înapoi Consiliului, care încetează suspendarea procedurii legislative ordinare.

În decursul aceleiaşi perioade de timp, în cazul unui dezacord, şi dacă cel puţin 9 state membre doresc 
stabilirea unei cooperări consolidate pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează 
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, se consideră că autorizarea 
procedurii de stabilire a unei cooperări consolidate la care fac referire [articolele I44 alineatul (2)] şi [III-
419 alineatul (1)] a fost acordată şi se aplică dispoziţiile privind cooperarea consolidată.”

(d) În cadrul capitolului 4 (cooperare judiciară în materie penală) şi în cadrul capitolului 5 
(cooperare poliţienească), se introduc următoarele noi paragrafe de final, în alineatul 1 
[articolul III-27] şi respectiv în alineatul 3 din [articolul III-275]:
„În cazul în care nu există unanimitate în Consiliu, un grup de cel puţin 9 state membre poate cere ca 
proiectul de [regulament/măsuri] să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura 
în cadrul Consiliului este suspendată. După dezbateri, în cazul realizării unui consens, Consiliul european, 
în decurs de patru luni de la suspendare, trimite proiectul înapoi Consiliului, spre adoptare.

În decursul aceleiaşi perioade de timp, în cazul unui dezacord, şi dacă cel puţin 9 state membre doresc 
stabilirea unei cooperări consolidate pe baza proiectului de [regulament/măsuri] respectiv, acestea 
informează Parlamentul European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, se consideră că 
autorizarea procedurii de stabilire a unei cooperări consolidate la care fac referire [articolele I-44 alineatul 
(2)] şi [III- 419 alineatul (1)] a fost acordată si se aplică dispoziţiile privind cooperarea consolidată.”

[numai în cadrul articolului III-275 alineatul (3): „Procedura specifică prevăzută de paragrafele doi şi trei 
nu se aplică actelor care dezvoltă acquis-ul Schengen.”

3) În articolul 100, se înlocuieşte alineatul (1) cu următorul text:
"1. Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute de Tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate 
decide, în spiritul solidarităţii între statele membre, să adopte măsuri corespunzătoare situaţiei economice, în 
special în cazul în care apar dificultăţi grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul 
energiei.”

4) În titlul XIX (mediu), se introduc modificările astfel cum s-a convenit în cadrul CIG 2004 şi se 
înlocuieşte ultima liniuţă din articolul 174 cu următorul text: „
"- promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să facă faţă problemelor regionale sau planetare 
de mediu, şi în special să lupte împotriva schimbărilor climatice.”

5) Se introduce un nou titlu privind energia, după cum s-a convenit în cadrul CIG 2004, şi se înlocuieşte 
teza introductivă din articolul [III-256] alineatul (1) cu următorul text: „
"1. În contextul instituirii şi funcţionării pieţei interne şi din perspectiva necesităţii de a conserva şi 
îmbunătăţi calitatea mediului, politica Uniunii în domeniul energiei are drept scop, în spiritul solidarităţii între 
statele membre: (...)".
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B. Clarificări privind amplasarea anumitor dispoziţii*

6) Statutul bisericilor şi al organizaţiilor neconfesionale (finalul titlului II privind dispoziţiile cu aplicare 
generală);

7) Cetăţenia Uniunii (Partea a doua);

8) Baza legală pentru adoptarea înţelegerilor privind posibilitatea de prezentare a unei iniţiative a 
cetăţenilor[I-47 alineatul (4)] (la începutul articolului 27);

9) Transparenţa lucrărilor instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii (articolul 255, mutat în 
partea a doua);

10) Partenerii sociali şi dialogul social (la începutul capitolului privind politica socială);

11) Clauza de solidaritate (noul titlu VII din cadrul părţii privind acţiunea externă);

12) Ombudsmanul European (în cadrul articolului 195);

13) Dispoziţiile care reglementează aplicarea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului şi a 
Consiliului European ([articolul I-25 alineatul (3)] din cadrul noii secţiuni 1bis privind Consiliul 
European);

14) Bazele legale pentru adoptarea formaţiunilor Consiliului [articolul I-24 alineatul (4)] şi hotărârea 
privind preşedinţia acestora (articolul I-24 alineatul (7)] precum şi înlocuirea articolului 205 
alineatul (2) cu regula privind votul prin majoritate calificată în situaţiile în care Consiliul nu 
hotărăşte pe baza unei propuneri a Comisiei [articolul I-25 alineatul (2)] (în cadrul secţiunii a doua 
privind Consiliul);

15) Baza legală pentru adoptarea unui sistem rotativ pentru componenţa Comisiei [articolul I-26 
alineatul (6) literele (a) şi (b)] (secţiunea a treia privind Comisia);

16) Banca Centrală Europeană (în secţiunea 4bis din partea a cincea);

17) Curtea de Conturi (în secţiunea a 5-a din partea a cincea);

18) organele consultative ale Uniunii (în capitolele 3 şi 4, partea a cincea);

19) Un titlu II specific privind dispoziţiile financiare (capitole referitoare la resursele proprii ale Uniunii, 
cadrul financiar multianual, bugetul anual al Uniunii, execuţia şi descărcarea bugetului, dispoziţii 
comune şi combaterea fraudei);

20) Un titlu III şi dispoziţii privind cooperarea consolidată, inclusiv mutarea articolelor 27A - 27E şi 40 -
40 B TUE şi a detaliilor privind înţelegerile referitoare la vot [articolul I-44 alineatul (3)];

21) Modificarea articolului 309 prin introducerea unor detalii privind regulile de vot în cazul suspendării 
anumitor drepturi care decurg din calitatea de membru al Uniunii [articolul I-59 alineatele (5) şi 
(6)];

22) Introducerea, în Dispoziţiile generale şi finale, a detaliilor privind domeniul de aplicare teritorial 
[articolele IV-440 alineatele (2)- (7)].

________________________


