DIN PARTEA CONDUCERII ŞCOLII
vom continua serialul început în numărul 16 al revistei.

EPISODUL V, serial european
Ce este Comisia Europeană?
Comisia Europeană este organismul executiv al UE şi reprezintă exclusiv interesele comunitare. Totodată,
veghează la respectarea tratatelor, fiind „gardianul” acestora.
Este alcătuită din comisari numiţi de guvernele naţionale. Comisia cuprinde 26 de comisari, plus
Preşedintele Comisiei, Jose Manuel Barroso.
Totodată, s-a stabilit ca numărul de comisari sa fie plafonat la 27, indiferent de numărul statelor membre.
Membrii Comisiei nu pot, pe durata mandatului lor, să exercite nici o altă activitate profesională,
remunerată sau nu.
Comisia Europeană este singura care are iniţiative legislative în domeniul politicilor comunitare. De
asemenea, ea adresează Consiliului recomandări de politică economică, supraveghează situaţia bugetară şi
datoriile publice ale statelor membre şi poate sesiza Consiliul referitor la aspecte legate de Politica Externă şi de
Securitate Comună (PESC).
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu
Care sunt atribuţiile Curţii de Justiţie?
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene are competenţă consultativă, iar jurisdicţia sa acoperă numai
probleme specifice legate de aplicarea Tratatelor, pe baza principiului că dreptul comunitar prevalează asupra
legislaţiei naţionale.
Este formată din 27 de judecători (unul din fiecare stat membru), asistaţi de 8 avocaţi generali. Aceştia sunt
numiţi de comun acord, pentru o perioadă de 6 ani, de către guvernele statelor membre.
Începând cu 1989, Curtea de Justiţie este asistată în activitatea sa de către Tribunalul de Primă Instanţă, la
rândul său compus din alţi 27 de judecători şi având rolul de a soluţiona disputele dintre Comisia Europeană şi
persoanele fizice sau juridice, precum şi pe cele dintre instituţiile comunitare sau dintre acestea şi funcţionarii lor.
Mai multe informaţii: http://curia.europa.eu
Ce rol are Curtea de Conturi?
Înfiinţată în 1977, Curtea Europeană de Conturi, „conştiinţa financiară" a Uniunii, a dobândit statutul de
instituţie a UE abia în 1993. Rolul său este de a controla aspectele financiare ale UE, mai exact cheltuirea corectă a
bugetului comunitar. Curtea controlează anual modul de gestionare a banilor şi elaborează un raport pe care îl
înaintează Parlamentului European. Curtea de Conturi numără, în prezent, 27 de membri, câte unul din fiecare ţară
UE. Aceştia trebuie aleşi dintre personalităţile care aparţin sau au aparţinut, în ţările lor, instituţiilor de control
extern sau care posedă o calificare specială pentru această funcţie. Ei sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani, cu
posibilitatea reînnoirii mandatului şi trebuie să prezinte toate garanţiile de independenţă.
Mai multe informaţii: http://www.eca.europa.eu
Ce este Comitetul Economic si Social?
CES reprezintă o platformă instituţională, non-politică, prin care reprezentanţii mediilor economice şi
sociale europene pot să îşi exprime punctele de vedere asupra politicilor europene. Tratatul de la Nisa a sporit rolul
şi influenţa acestui Comitet, care reprezintă interesele partenerilor economici şi sociali.
CES face recomandări pe teme economice şi sociale de interes european, pe care le transmite Comisiei,
Consiliului şi Parlamentului European. CES este consultat, obligatoriu sau facultativ, după caz, de către
Parlamentul European, Consiliu sau Comisia Europeană. Membrii săi (numiţi consilieri) sunt propuşi de guvernele
naţionale şi provin din trei categorii: patronate, salariaţi şi diferite ramuri de activitate. CES are 344 membri
proveniţi din cele 27 de state membre. (România are 15 reprezentanţi).
Mai multe informaţii: http://eesc.europa.eu
Ce este Comitetul Regiunilor?
Comitetul Regiunilor a fost creat prin Tratatul de la Maastricht. El are misiunea de a „apropia” UE de
cetăţenii săi, în două moduri: ca purtător de cuvânt al UE, transmiţând informaţiile de la instituţiile europene către
autorităţile locale ale statelor membre, cât şi ca mediator între instituţiile europene şi autorităţile locale, pentru ca
acestea din urmă să îşi exprime opinia la nivel comunitar.
Comitetul Regiunilor are 344 (România are 15 reprezentanţi).
Mai multe informaţii: http://www.cor.europa.eu.
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