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EPISODUL IV, serial european

Ce este Consiliul European?
Consiliul European nu trebuie confundat cu Consiliul Europei, care este o organizaţie interguvernamentală
ce activează, în principal, în domeniul drepturilor omului şi nici cu Consiliul de Miniştri, denumit şi Consiliul UE
- instituţie a UE, care reuneşte reprezentanţii celor 27 state membre, la nivel ministerial.
Consiliul European reprezintă reuniunea şefilor de stat sau de guvern ai statelor membre. Aceştia sunt
însoţiţi de Miniştrii Afacerilor Externe ai statelor membre şi de un membru al Comisiei.
În anii '70, pentru a corecta tendinţa Consiliului de Miniştri de a fi un forum în care se discutau exclusiv
problemele legate de interesele naţionale, s-a impus instaurarea unei autorităţi politice superioare. S-a reuşit, astfel,
schimbarea situaţiei în care miniştrii acţionau în Consiliu pe baza instrucţiunilor naţionale, cu cea în care ei
primesc instrucţiuni de la o sursă comună: Consiliul European.
În prezent, Consiliul European este un adevărat arhitect al evoluţiei instituţionale, care dă Uniunii
impulsurile necesare şi oferă orientările politice generale. Astfel, deşi nu emite acte legislative, Consiliul este
principalul centru de decizie politică al UE, care trasează liniile directoare ale politicilor UE.
A fost aleasă denumirea de „Consiliu European", iar prima întrunire s-a realizat în anul 1975.
Actul Unic European, semnat la 17 februarie 1986 şi intrat în vigoare la 1 iulie 1987, a consfinţit
instituţionalizarea, din punct de vedere formal, a Consiliului European.
Mai multe informaţii: http://europa.eu/european_council/index_en.htm
Ce este Consiliul de Miniştri?
Consiliul UE, denumit şi Consiliul de Miniştri, este o instituţie comunitară cu atribuţii legislative. A apărut
în 1965, prin Tratatul de la Bruxelles, (cunoscut în doctrină sub denumirea de Tratatul de fuziune), prin unificarea
dintre „Consiliul Special al Miniştrilor” (Tratatul constituind CECO) şi „Consiliul” (Tratatele de la Roma,
constituind CEE şi EURATOM). Este format din câte 1 ministru din fiecare stat membru. Miniştrii se întâlnesc în
diferite contexte; de exemplu, când se iau decizii în domeniul agricol, se întâlnesc miniştrii agriculturii ai statelor
membre, când se discută probleme legate de justiţie, se reunesc miniştrii justiţiei ş.a.m.d. Preşedinţia Consiliului
este asigurată, prin rotaţie, de fiecare stat membru, pentru o perioadă de 6 luni.
Decizia se concretizează în mai multe tipuri de acte: regulament, directivă, decizie, recomandare, aviz.
Consiliul de Miniştri are rolul de a coordona politicile economice generale ale Uniunii, de a încheia, în numele
acesteia, acorduri internaţionale şi de a aproba, împreună cu Parlamentul, bugetul comunitar. De asemenea, ia
deciziile necesare pentru definirea şi punerea în aplicare a PESC (Politica Externă şi de Securitate Comună) şi
pentru coordonarea acţiunilor statelor membre, în domeniile care ţin de ordinea publică şi de cooperarea judiciară.
Consiliul UE are sediul la Bruxelles. Mai multe informaţii: www.consilium.europa.eu.
Ce rol are Parlamentul European (PE)?
Parlamentul European reprezintă „popoarele statelor membre, reunite în cadrul UE”, fiind singura instituţie
ai cărei membri sunt aleşi direct de către cetăţeni. În textul original al Tratatelor constitutive, această instituţie
democratică era denumită „Adunare”; denumirea de „Parlament” a primit-o abia în 1962. PE este forumul
democratic al UE, participă la procesul legislativ şi controlează activitatea Uniunii. Membrii săi sunt aleşi prin vot
direct, universal, din 5 în 5 ani; ultimele alegeri au avut loc în 2004, următoarele urmând să se desfăşoare în 2009.
Parlamentul European are sedii la Strasbourg (în timpul sesiunilor ordinare), la Luxemburg (Secretariatul
General) şi la Bruxelles (comisiile parlamentare, grupurile politice, sesiunile extraordinare).
Printr-o decizie a Consiliului din 1976, a fost stabilită alegerea reprezentanţilor PE, prin sufragiu universal
direct şi au fost prevăzute câteva reguli minimale: principiul votului unic, alegerile se desfăşoară în aceeaşi
perioadă în toate statele membre, vârsta minima pentru vot este 18 ani.
Primele alegeri prin vot direct au avut loc în iunie 1979. Conform drepturilor instituite prin cetăţenia
europeană, orice cetăţean al UE are dreptul de a vota sau de a candida la alegerile europene în ţara în care
locuieşte, indiferent de naţionalitatea pe care o are. În urma Tratatului de la Nisa, numărul membrilor PE a fost
mărit la 786.
Funcţiile PE sunt:
- funcţia legislativă, prin care propune şi adoptă, prin diverse proceduri decizionale, reglementări la
nivelul Uniunii,
- funcţia bugetară, prin care propune sau modifică repartizarea sumelor alocate diverselor secţiuni ale
bugetului,
- funcţia de control politic asupra anumitor instituţii europene: PE aprobă numirea membrilor Comisiei
Europene şi a preşedintelui acesteia şi poate demite Comisia Europeană.
Mai multe informaţii: http://www.europarl.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/bucureşti/
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