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Rezumat
În articol este abordat un subiect interesant pentru cetăţenii Republicii

Moldova – cunoaşterea statutului Uniunii Europene pe arena internaţională.
Analiza realizată de autori le-a permis să reproducă parcursul Uniunii Europene
în calitatea sa de organizaţie internaţională, proces caracterizat de dificultăţi
după semnarea Tratatului de la Roma (1957). UE joacă în acelşi timp multe roluri
diferite, iar identitatea sa internaţională este complexă şi eterogenă. În termeni
pozitivi, UE poate fi descrisă ca fiind flexibilă şi cu multe faţete; în termeni negativi,
- ca fiind fragmentară şi confuză. Structura constituţională a dreptului relaţiilor
internaţionale ale UE este fragmentată. Autorii susţin opinia conform căreia
relaţiile externe ale UE sunt reglementate de norme care provin din cel puţin trei
ordini juridice diferite, incluzînd ordinea juridică naţională, cea internaţională
şi cea a UE cu structura sa variată, alcătuită din piloni.

Cuvinte-cheie: personalitate juridică internaţională, Tratatul de la Lisabona,
Tratatul Uniunii Europene, capacitate juridică internaţională, autoritate legală,
competenţa externă, principiul suveranităţii statelor, legislaţie comunitară, politica
externă şi de securitate comună (PESC).
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QUALITY APPROVAL OF INTERNATIONAL
LEGAL PERSONALITY OF EUROPEAN
UNION

Abstract
The article tackles an interesting topic for Moldovan citizens - knowing the

status of the European Union on the international stage. The analysis allowed the
authors to reproduce the course of the European Union as the international organi-
zation, a process characterized by difficulties after the Treaty of Rome (1957).The
European Union has in the same time more different roles and its international
identity is complex and heterogeneous. In a positive approach, EU can be described
as being flexible, in a negative approach is fragmented and confused. Constitu-
tional structure of international relations law of the EU is fragmented. The authors
support the view that the EU’s external relations are governed by rules from at least
three different legal systems, including the national and international legal order,
and EU with its varied structure consisting of pillars.

Keywords: personality, international law, legal authority, external compe-
tence, the principle of state suvereignity, Community legislation, foreign policy
and security policy (CFSP).

Introducere. Uniunea Europeană (UE) a încercat să-şi consolideze şi să-
şi evidenţieze rolul şi identitatea internaţională timp îndelungat. Potrivit
articolului 2 TUE (1992), unul din obiectivele principale ale UE era afirmarea
identităţii pe scena internaţională, în special prin punerea în aplicare a unei
politici externe şi de securitate comune, inclusiv prin definirea treptată a unei
politici de apărare comune, care ar putea conduce la o apărare comună [1, p.237].

Cadrul complex şi fragmentat, care guverna relaţiile internaţionale ale
UE – începînd cu Tratatul de la Maastricht (1992) şi pînă la semnarea
Tratatului de la Lisabona (2007) - consta din trei piloni (Pilonul I – Comu-
nitatea Europeană; Pilonul II – Politica externă şi de securitate comună;
Pilonul III – Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală), inclusiv
o multitudine de competenţe distinct configurate, instrumente şi actori
instituţionali – ceea ce reprezenta un impediment în tendinţele de accentuare
a identităţii internaţionale. Pîna la intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona (2009) Comunitatea Europeană (CE) avea personalitate juridică
de drept internaţional şi majoritatea observatorilor acceptau că şi Uniunii
Europene îi putea fi recunoscută această calitate, chiar dacă tratatele nu o
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prevedeau în mod expres. Intensitatea relaţiilor externe ale UE era
demonstrată inclusiv de faptul că la Bruxelles peste 100 de state şi-au deschis
misiuni diplomatice, iar UE are reprezentanţe permanente, practic, în
majoritatea statelor lumii.

Problema legalităţii participării Comunităţii Economice Europene (CEE),
chiar şi în calitate de organizaţie internaţională, pe arena internaţională a apărut
odată cu crearea CEE şi mult timp a fost nesoluţionată chiar şi în interiorul ei.
Această situaţie era determinată de Tratatul de la Roma (1957), care purta
denumirea de Tratat de instituire a Comunităţii Economice Europene, titlu
ulterior amendat prin Tratatul de la Maastricht (1992), care a eliminat, printre
alte lucruri, cuvîntul “Economic” atît din numele comunităţii, cît şi al tratatului.
Din acest motiv tratatul a fost denumit de cele mai multe ori Tratat de instituire
a Comunităţii Europene sau TCE [2]. TCE conţinea prevederi generale referitor
la competenţele CEE în relaţiile externe, iar poziţiile statelor membre CEE în
materie de relaţii externe pînă la sfîrşitul anilor 1980 erau evazive. Formal
statele membre au recunoscut competenţele CEE în problemele ce ţineau de
sfera ei, dar în acelaşi timp nu acceptau să fie derogată jurisdicţia lor naţională
în afacerile externe.

Sistemul normelor TCE privind posibilităţile de acţiune ale CE pe arena
internaţională erau grupate astfel: articolul 281 (ex-articolul 210) declara că
Comunitatea avea personalitate juridică, ceea ce potrivit logicii se extindea şi
asupra cooperării internaţionale. În conformitate cu articolul 281 CE,
Comunitatea ”are personalitate juridică”, iar art. 282 al TCE preciza: ”În fiecare
dintre statele membre, Comunitatea are cea mai largă capacitate juridică
recunoscută persoanelor juridice de către legislaţiile interne; Comunitatea
poate să dobîndească sau să înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi poate sta
în justiţie”. În acest context, trebuie de remarcat faptul că niciuna dintre aceste
prevederi nu face referire la personalitatea internaţională. În acest sens, TCE
se diferenţia atît faţă de Tratatul Cărbunelui şi Oţelului (CECO), cît şi faţă de
Tratatul Euratom, fiecare dintre acestea făcînd referire expresă la capacitatea
juridică internaţională. Articolul 6, alineatul (2) din Tratatul CECO prevedea
că: ”În relaţiile internaţionale, Comunitatea beneficiază de capacitatea juridică
de care are nevoie pentru a-şi îndeplini funcţiile şi pentru a-şi atinge
obiectivele”. Tratatul Euratom prevedea în articolul 101 aliniatul (1) că
”Comunitatea poate, în limitele atribuţiilor şi competenţelor sale, să-şi asume
obligaţii prin încheierea de acorduri sau contracte cu un stat terţ, o organizaţie
internaţională sau un resortisant al unui stat terţ” [1, p.213].
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Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a interpretat articolul 281 TCE, atribuind
CE personalitate juridică de drept internaţional. CEJ a făcut distincţia între
noţiunea de ”capacitate” şi cea de ”autoritate legală” sau competenţa efectivă
de a încheia un acord internaţional într-un anumit context. Capacitatea înseamnă
că există posibilitatea virtuală a CE să acţioneze, în vreme ce autorizarea legală
trebuie găsită în atribuirea expresă a competenţei printr-o altă prevedere a
Tratatului. Articolele 131 - 135 (ex-articolele 110-116 TCE) determinau
competenţele CE în relaţiile externe, inclusiv promovarea unei politici
comerciale comune şi realizarea cooperării vamale; articolul 310 (ex-articolul
238 TCE) prevedea posibilitatea încheierii acordurilor cu statele terţe, cu o
uniune de state sau cu o organizaţie internaţională, acorduri instituind o asociere
caracterizată prin drepturi şi obligaţii reciproce, acţiuni comune şi proceduri
speciale – ceea ce oferea statelor terţe posibilitatea de a deveni membri asociaţi
ai UE; articolele 302-304 TUE (articolele 229-231 TCE) oferea posibilitatea de
a încheiea acorduri cu organizaţiile internaţionale; articolele 228, 229 prevedea
procedura de încheiere a tratatelor internaţionale [3].

Articolele menţionate mai sus determinau inclusiv competenţele
Consiliului de Miniştri, Comisiei Europene şi Curţii de Justiţie. În acest con-
text menţionăm, cu toate că articolul 228 (articolul 300 TUE) descria regulile
generale de încheiere a acordurilor, însă nu oferea direct comunităţii dreptul
de a încheia acorduri internaţionale. Comisia Europeană ca instituţie a CEE
putea duce negocieri, redacta textul tratatului internaţional pînă la stadiul de
parafare, dar nu beneficia de dreptul de a semna şi ratifica tratatul, drept conferit
Consiliului de Miniştri - organ naţional-cumulativ, şi parlamentelor naţionale.

Tratatul de instituire a Uniunii Europene (TUE) a intrat în vigoare în anul
1993, ceea ce a fost un pas nou în direcţia integrării europene, însă luarea
majorităţii deciziilor în cadrul Uniunii se făcea încă după baza legală a TCE,
care rămânea principala sursă a legislaţiei comunitare [4]. În vreme ce distribuirea
competenţelor între statele membre şi CE era o problemă de drept comunitar,
capacitatea internaţională a CE era guvernată de dreptul internaţional public. În
dreptul internaţional, CE se bucura de dreptul de a fi reprezentată şi de a primi
reprezentanţi ai ţărilor terţe şi ai organizaţiilor internaţionale; de dreptul de a
încheia tratate; de dreptul de a înainta cereri sau de a sta în faţa unei instanţe sau
a unui judecător internaţional; de dreptul de a deveni parte la convenţiile
internaţionale şi de dreptul de a beneficia de imunităţi.

Dreptul care guverna competenţa externă a CE îşi avea izvorul într-o
doctrină complicată, dezvoltată de către CEJ, care a oferit o interpretare
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largă a competenţelor implicite ale Comunităţii, creînd bazele principiului
paralelismului competenţelor interne şi externe [1, p.209]. Doctrina CEJ a
fost dominată de două probleme importante de natură juridică. Prima era
dacă există o competenţă externă determinată, iar cea de-a doua, dacă aceasta
aparţinea exclusiv Comunităţii sau era partajată cu statele membre. Dacă la
prima întrebare CEJ a răspuns în mod constant în termeni foarte largi, atunci
faţă de cea de-a doua întrebare a manifestat mai multă precauţie. Începînd
cu Avizul 1/94 privind acordurile din cadrul OMC, CEJ a interpretat multe
dintre competenţele externe ale CE ca fiind partajate cu statele membre. În
acelaşi timp, a oferit gradual o interpretare mai puţin extensivă sferei politicii
comerciale comune a CE [1, p.209].

Existenţa mai multor competenţe partajate a dus la fenomenul
”acordurilor mixte”, care implică participarea ambelor categorii de actori
la negocierea, încheierea şi implementarea acordurilor. Deşi acest lucru
genera consecinţe problematice din perspectiva eficienţei şi vizibilităţii
pentru partenerii internaţionali, fenomenul ”acordurilor mixte” a fost apreciat
ca fiind o trăsătură unică a federalismului CE şi o sursă importantă de
cooperare practică între Comunitate şi statele membre.

Poziţia UE a fost problematică. În TUE (1992) nu se regăsea nicio prevedere
expresă asemănătoare cu articolul 281 din TCE. Mai mult, cu ocazia semnării
Tratatului de la Maastricht, un număr de state membre au solicitat în mod expres
ca UE să nu aibă personalitate juridică. În plus, din moment ce competenţa CEJ
în cadrul TUE era limitată, nu a existat nicio posibilitate ca o cauză în genul
AETR să clarifice sau să tranşeze această problemă. Prin urmare, dreptul UE a
lăsat nerezolvată problema personalităţii juridice, ceea ce înseamnă că răspunsul
trebuia să fie identificat în dreptul internaţional public.

Din perspectiva dreptului internaţional, trei factori erau relevanţi.
Primul factor îl constituia modul în care erau formulate obiectivele UE în
Tratat şi modalitatea în care se prezintă UE pe ea însăşi. Al doilea factor
era reprezentat de conduita UE în practică, în special în cadrul pilonului al
II-lea privind PESC. Al treilea factor relevant era similitudinea problemei
cu cea care s-a ridicat în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie în cauza Repa-
ration for Injuries din anul 1949, în care CIJ a recunoscut că ONU trebuia
considerată ca fiind o persoană de drept internaţional [1, p.214], datorită
faptului că membrii săi i-au încredinţat acesteia anumite funcţii, îndatoriri
şi responsabilităţi. Aceşti trei factori ofereau un sprijin considerabil
argumentului că UE este o persoană juridică de drept internaţional.

Dacă CE deţinea competenţe externe în numeroase domenii, atunci şi
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UE pînă la semnarea TL, în anul 2007, se putea bucura de competenţe externe
în cadrul pilonilor al II-lea şi al III-lea, PESC şi CPJP [1, p.210]. Date fiind
intersectările domeniilor din cadrul celor trei piloni, precum s-a întîmplat
în cazurile privind sancţiunile economice contra terorismului, se evidenţiau
o serie de probleme juridice cu referire la: baza legală adecvată pentru
acţiune, delimitarea clară a domeniului de aplicare corespunzător fiecărui
pilon şi organizarea cooperării între piloni [1, p.210].

În prezent UE se afirmă ca unul dintre semnificativii actori
internaţionali. În vreme ce în anumite domenii se bucură de o influenţă
considerabil mai mare decît în altele, UE a dezvoltat o reţea substanţială de
relaţii, prin intermediul cărora îşi exercită influenţa asupra afacerilor
internaţionale. Mai exact, UE reprezintă cea mai mare putere comercială la
nivel mondial şi un donator important de ajutoare pentru dezvoltare şi de
asistenţă umanitară. F.Duchene şi I.Manners în studiile lor privind Europa
au utilizat termenii de “putere civilă sau normativă” [1, p.210]. Din cauza
lipsei capacităţii militare, principalele mijloace ale UE sunt din necesitate,
de natură economică, diplomatică şi politică, cu alte cuvinte la nivel mondial
UE se bazează pe principiul ”soft power”. Potrivit concepţiei lui J.Nye, în
relaţiile internaţionale, termenul ”hard power” este folosit pentru a descrie
abilitatea unei entităţi politice de a influenţa direct prin forţă militară sau
economică o altă entitate, iar ”soft power” – pentru a descrie abilitatea unei
entităţi politice de a influenţa indirect comportamentul sau interesele
celorlalţi prin intermediul mijloacelor culturale sau ideologice [1, p.210].

Declaraţia de la Laeken a Consiliului European (2001), care a pregătit
cadrul pentru redactarea Tratatului Constituţional, a punctat asupra rolului
UE ca actor internaţional în termeni măgulitori şi pretenţioşi. În special,
Declaraţia a evidenţiat rolul pe care trebuie să-l aibă UE în cadrul noii ordini
mondiale, acela al unei puteri capabile să joace un rol stabilizator pretutindeni
în lume şi, în acelaşi timp, să traseze calea de urmat pentru multe ţări şi
popoare. Singura graniţă a UE o reprezintă democraţia şi drepturile omului.
(…) UE este o putere care caută să fixeze globalizarea într-un cadru moral,
să ”o ancoreze în solidaritate şi dezvoltare durabilă” [1, p.211].

M.Cremona în lucrarea sa ”The Union as a Global Actor: Roles, Mod-
els and Identity” a identificat cinci roluri diferite ale UE: 1) Laborator şi
model de integrare economică regională, care poate fi considerat ca un
laborator pentru experimente în legătură cu o formă mai mare de integrare.
2) Actor pe piaţă jucat activ pe piaţa mondială (de la începuturile existenţei
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sale ca uniune vamală, CE s-a implicat în dezvolatrea unei politici
comerciale, prin intermediul unor instrumente autonome şi contractuale,
inclusiv în foruri multilaterale, pentru a-şi promova interesele); 3) Emitent
de reguli, care pot varia de la angajamente detaliate în legătură cu apropierea
sistemelor juridice de modelele UE, pînă la angajamente mai puţin precise,
cum ar fi, spre exemplu, introducerea unui sistem funcţional de drept al
concurenţei sau al proprietăţii intelectuale; 4) Stabilizator - în construirea
identităţii sale internaţionale, UE se prezintă ca o forţă în favoarea stabilizării,
nu numai în interiorul frontierelor Europei, ci mult mai departe de acestea;
5) Magnet şi vecin - în cadrul Europei, Uniunea a devenit o putere de atracţie
şi stimulentul dobîndirii calităţii de membru al său este un instrument poli-
tic în sine [1, p.211-212].

Structura constituţională a dreptului relaţiilor internaţionale ale UE
este fragmentată. Potrivit opiniei lui M.Krajewski, expusă în studiul “Eu-
ropean Foreign Policy and Constitution” (2004), relaţiile externe ale UE
sunt reglementate de norme care provin din cel puţin trei ordini juridice
diferite, incluzînd ordinea juridică naţională, cea internaţională şi cea a
UE cu structura sa variată alcătuită din piloni. Imaginea de ansamblu a fost
descrisă ca fiind o construcţie pe mai multe nivele a relaţiilor externe ale
UE, iar în termeni mai critici, ca avînd o natură bizantină.

TL a amendat cele două tratate principalele care reglementează, la acest
moment funcţionarea Uniunii Europene: 1) TCE, care a devenit după amenda-
ment, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi 2) Tratatul
Uniunii Europene (TUE). TL a fost semnat la data de 13 decembrie 2007 şi a
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, ca urmare a ratificării sale de către toate
statele member ale UE, potrivit propriilor tradiţii constituţionale. Conform
prevederilor TL s-a renunţat la structura pe piloni a UE (în articolul 9E, alineatul
4 TUE), după cum a fost instituită prin Tratatul de la Maastricht (1992), şi nu se
va mai face distincţia între Comunitatea Europeană şi Uniunea Europeană,
distincţie rămasă fără obiect. Prin urmare, termenii Comunitate, Comunitate
Europeană au fost înlocuiţi cu termenii Uniune şi Uniune Europeană [15].

TUE, modificat prin TL, cuprinde principiile şi obiectivele generale
ale Uniunii, prevederi-cadru de natură instituţională, prevederi generale
privind politica externă şi de securitate comună (PESC). Prevederile TUE
reglementează în mod explicit valorile şi obiectivele Uniunii; principiul
conferirii de competenţe şi competenţele Uniunii; principiile subsidiarităţii
şi proporţionalităţii; rolul Cartei drepturilor fundamentale; politica de
vecinătate a UE; cetăţenia europeană; rolul parlamentelor naţionale;
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instituţiile Uniunii, Politica externă şi de securitate comună, procedurile de
revizuire a tratatelor. TFUE cuprinde prevederi detaliate referitoare la
modalitatea de funcţionare a Uniunii Europene. CPJP nu va mai constitui
un domeniu de cooperare interguvernamentală, ci va alcătui, împreună cu
pilonul I (actualul pilon comunitar) un domeniu supranaţional; modificarea
prezintă importanţă îndeosebi din prisma procesului decizional [5].

TL conferă în mod expres UE personalitate juridică (art. 47 TUE),
astfel devenind un subiect de drept internaţional. Prin calitatea de
personalitate juridică de drept internaţional UE i se recunoaşte capacitatea
de a intra în nume propriu în raporturi juridice cu alte entităţi. Dacă anterior
personalitatea juridică era recunoscută exclusiv Comunităţii Europene, care
avea capacitatea de a derula acţiuni specifice pilonului I, drept urmare a
amendamentului adus de TL, Uniunea Europeană va putea acţiona în nume
propriu şi în domeniile care făceau obiectul pilonilor II şi III (e.g. va putea
face parte din organizaţii internaţionale, va putea iniţia şi face obiectul
procedurilor derulate de instanţe internaţionale). În această ordine de idei
se menţionează că conferirea personalităţii juridice nu afectează domeniile
şi tipurile de competenţe ale UE, reglementate prin norme specific [5].

În temeiul calităţii lor juridice speciale, derogatorii (de la normele
„comune” de drept internaţional) de „membre UE”, statele nu mai au
posibilitatea de a mai exercita, în cadrul Uniunii, în mod deplin, exclusiv şi
independent, supremaţia asupra teritoriului de stat şi asupra populaţiei lor,
nici de a-şi stabili în mod independent, de sine stătător, politica internă şi
externă [6, p.142-145], multe din domeniile politicii sale interne fac parte
din domeniul competenţelor partajate cu Uniunea, iar în alte domenii i-au
fost atribuite Uniunii, în mod exclusiv, competenţe.

TL însă nu transformă Uniunea într-un stat federal, deoarece principiul
suveranităţii statelor nu este afectat în dimensiunea sa externă. Statele
membre UE beneficiază în continuare de prerogativa de a elabora propriile
lor politici externe, rămînînd în cadrul Uniunii ca subiecte de drept
internaţional, inclusiv prin faptul că, există prevederea din tratat (cap. 2,
art. 10 C, alin. 1 TUE, în modificarea TL) prin care se consolidează caracterul
interguvernamental al PESC. Deci, implicit, se refuză o evoluţie a acestei
politici spre o dimensiune integraţionistă. Astfel, „PESC este definită şi
pusă în aplicare de Consiliul European şi de Consiliu, hotărând în
unanimitate, cu excepţia cazurilor în care tratatele dispun altfel”. În plus, în
domeniul PESC, adoptarea actelor legislative de către instituţiile UE este
exclusă, ceea ce completează caracterul „ne-integrat” al PESC. Trebuie însă
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să ţinem cont că relaţia juridico-politică dintre statele membre şi Uniune,
mai ales în ceea ce priveşte PESC şi modul în care TL a reconstruit această
relaţie, este una complexă şi originală. Ar fi o greşeală dacă am considera
că Uniunea nu ar fi decât un cadru general de coordonare a politicilor statelor
membre, state care îşi păstrează pe deplin suveranitatea.

Potrivit art.2A, alin.4 al TFUE, „Uniunea este competentă, în conformitate
cu dispoziţiile TUE, să definească şi să pună în aplicare o politică externă şi
de securitate comună, inclusiv să definească treptat o politică de apărare
comună” (însă, potrivit TUE, nu se pot emite acte legislative în domeniul
PESC, ceea ce înseamnă că este vorba de un domeniu special, de o competenţă
specială a Uniunii, distinctă faţă de competenţa sa partajată cu statele membre
în alte domenii, unde Uniunea poate legifera şi adopta acte obligatorii juridic,
alături de statele membre). Chiar dacă admitem caracterul special al
domeniului PESC (nici unul pur interguvernamental, dar nici unul „integrat”,
nici „partajat”), continuă să existe o vie controversă în privinţa chestiunii
afectării sau nu a principiului suveranităţii statelor, ca ius cogens.

Pe de altă parte, deşi Uniunea rămîne o entitate juridică originală (neputînd
fi încadrată nici în categoria statelor, dar nici în cea a organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale), în virtutea art. 24 TUE, în modificarea operată prin TL,
poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale.
Or, şi această dispoziţie juridică (avînd în vedere natura juridică de „entitate de
integrare” a Uniunii, prin TUE şi TFUE) poate fi adăugată ca argument la
perspectiva conform căreia „competenţa Uniunii” în domeniul PESC nu este o
competenţă asemănătoare celei exercitate de o organizaţie internaţională de
cooperare, adică cu respectarea principiului suveranităţii statelor, pe un teren
juridic internaţional, ci este o competenţă specială, atribuită de state Uniunii
într-un domeniu prin tradiţie regalian (politica externă şi de securitate). Mai
degrabă promotorul unor acţiuni de tipul soft, drept urmare fiind cunoscută ca
putere civilă, şi nu putere militară precum este NATO. Astfel, nu este de mirare
faptul că aceasta pune mare accent pe condiţionarea economică a statelor din
imediata sa vecinătate sau a celor în care are un interes.

Uniunea nu are interesul de a relativiza un astfel de principiu imperativ de
drept internaţional (pentru a accentua integrarea europeană, susţinînd teza
autonomiei şi a originalităţii ordinii sale de drept în raport cu dreptul
internaţional), deoarece s-ar situa automat pe un teren ilegal. Chiar statele
membre ar avea interes să susţină în continuare caracterul interguvernamental
al PESC (inclusiv latura PESC), deoarece acestea reprezintă, două dimensiuni
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tradiţionale de manifestare a suveranităţii lor. Astfel, în virtutea principiului
suveranităţii, statele trebuie să-şi stabilească politica externă de sine stătător
(aspect ce include şi o obligaţie corelativă a altor state de a nu influenţa în vreun
fel şi de a nu constrînge statul în cauză în procesul de elaborare şi de aplicare a
politicii sale externe, de stabilire a relaţiilor internaţionale).

Or, în cadrul UE nu este vorba de o relativizare a principiului suvera-
nităţii de către un stat la adresa altui stat, ci de o relativizare prin natura
juridică a unei entităţi create prin acordul liber şi suveran al statelor (natură
juridică de integrare, o Uniune formată prin atribuire de competenţe), de o
afectare a suveranităţii (în ambele sale dimensiuni, externe şi interne) a
tuturor statelor membre, în favoarea Uniunii ca entitate juridică distinctă.

Există o obligaţie a statelor membre UE (creatoare de efecte juridice) în
temeiul TUE, modificat prin TL, de convergenţă a politicilor lor externe astfel
încît să promoveze interesele şi valorile Uniunii pe scena internaţională (ceea
ce, alături de principiul solidarităţii statelor membre în acest domeniu, enunţat
de noul art. 16 TUE, înseamnă mai mult decît o simplă cooperare între state
pe teren internaţional). Prevederea art. 16, pct. b TUE, în modificarea TL,
reprezintă, în opinia noastră, o limitare concretă la adresa dreptului fiecărui
stat de a-şi stabili de sine stătător politica externă şi de a-şi organiza în mod
independent relaţiile sale pe plan internaţional: articolul în cauză prevede
ceva diferit, menit să dea sens politicii comune a statelor membre UE pe plan
extern, deci să concretizeze o abordare comună a Uniunii în acest domeniu.
Acest articol prevede că „înainte de a întreprinde orice acţiune pe scena
internaţională sau de a-şi asuma orice angajament care ar putea leza interesele
Uniunii, fiecare stat membru se consultă cu celelalte state în cadrul Consiliului
European sau al Consiliului. Statele membre asigură, prin convergenţa
acţiunilor lor, că Uniunea îşi poate promova interesele şi valorile pe scena
internaţională. Statele membre sunt solidare între ele”.

Concluzii: TL a adus mai multă claritate prin conferirea UE a unui statut
juridic unic. Înainte, CE şi UE aveau statute diferite şi nu funcţionau după aceleaşi
reguli în procesul de luare a deciziilor. În prezent, UE are autoritate de a semna
acorduri şi tratate internaţionale, inclusiv de a deveni parte a unei convenţii
internaţionale, sau de a fi un membru al unei organizaţii internaţionale. Odată
cu intrarea în vigoare a TL, UE a înlocuit şi a succedat CE.

UE s-a afirmat ca un pol nou al puterii într-o lume postbipolară
policentrică. Prin dimensiunea sa economică, financiară şi comercială,
Uniunea Europeană ocupă o poziţie importantă pe scena mondială. În pofida
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crizei economice internaţionale, UE după PIB se situează pe primul loc în
lume. De aceea modelul integrării europene este atractiv pentru statele terţe,
inclusiv Republica Moldova.
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