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PREAMBUL

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII CEHE,

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

PREŞEDINTA IRLANDEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE,

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

PREŞEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

PREŞEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

ALTEŢA SA REGALĂMARELE DUCE DE LUXEMBURG,

PREŞEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

PREŞEDINTELE MALTEI,
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MAIESTATEA SA REGINAŢĂRILOR DE JOS,

PREŞEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII POLONE,

PREŞEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

PREŞEDINTA REPUBLICII FINLANDA,

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANIIŞI IRLANDEI DE NORD,

DORINDsădesăvârşeascăprocesul iniţiat prin Tratatul de la Amsterdamşi prin Tratatul de la Nisa, în
vederea consolidării eficacităţiişi a legitimităţii democratice a Uniuniişi a îmbunătăţirii coerenţei
acţiunii sale,

CONVINsămodifice Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

şi au desemnat în acest scop ca plenipotenţiari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

Guy VERHOFSTADT

Prim ministru

Karel DE GUCHT

Ministru al Afacerilor externe
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PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA,

Sergei STANISHEV

Prim ministru

Ivailo KALFINE

Vice-prim ministruși Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,

Mirek TOPOLÁNEK

Prim ministru

Karel SCHWARZENBERG

Ministru al Afacerilor externe

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

Anders Fogh RASMUSSEN

Prim ministru

Per Stig MØLLER

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

Dr. Angela MERKEL

Cancelar federal

Dr. Frank-Walter STEINMEIER

Ministru federal al Afacerilor externeși Vice-cancelar

PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

Andrus ANSIP

Prim ministru

Urmas PAET

Ministru al Afacerilor externe
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PREȘEDINTA IRLANDEI,

Bertie AHERN

Prim ministru (Taoiseach)

Dermot AHERN

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,

Konstantinos KARAMANLIS

Prim ministru

Dora BAKOYANNIS

Ministru al Afacerilor externe

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Președinte al guvernului

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministru al Afacerilor externeși al cooperării

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

Nicolas SARKOZY

Președinte

François FILLON

Prim ministru

Bernard KOUCHNER

Ministru al Afacerilor externeși europene
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PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

Romano PRODI

Președinte al Consiliului de miniștri

Massimo D'ALEMA

Vice-președinte al Consiliului de miniștriși Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

Tassos PAPADOPOULOS

Președinte

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

Valdis ZATLERS

Președinte

Aigars KALVĪTIS

Prim ministru

Māris RIEKSTIŅŠ

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

Valdas ADAMKUS

Președinte

Gediminas KIRKILAS

Prim ministru

Petras VAITIEKŪNAS

Ministru al Afacerilor externe
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ALTEȚA SA REGALĂMARELE DUCE DE LUXEMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

Prim ministru, ministru de stat

Jean ASSELBORN

Ministru al Afacerilor externeși al imigrării

PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

Ferenc GYURCSÁNY

Prim ministru

Dr. Kinga GÖNCZ

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE MALTEI,

The Hon Lawrence GONZI

Prim ministru

The Hon Michael FRENDO

Ministru al Afacerilor externe

MAIESTATEA SA REGINAȚĂRILOR DE JOS,

Dr. J. P. BALKENENDE

Prim ministru

M. J. M. VERHAGEN

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

Dr. Alfred GUSENBAUER

Cancelar federal

Dr. Ursula PLASSNIK

Ministru federal al Afacerilor europeneși internaționale
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PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,

Donald TUSK

Prim ministru

Radosław SIKORSKI

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA

Prim ministru

Luís Filipe MARQUES AMADO

Ministru de statși al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

Traian BĂSESCU

Președinte

Călin POPESCU TĂRICEANU

Prim ministru

Adrian CIOROIANU

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

Janez JANŠA

Președinte al guvernului

Dr. Dimitrij RUPEL

Ministru al Afacerilor externe
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PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

Robert FICO

Prim ministru

Ján KUBIŠ

Ministru al Afacerilor externe

PREȘEDINTA REPUBLICII FINLANDA,

Matti VANHANEN

Prim ministru

Ilkka KANERVA

Ministru al Afacerilor externe

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

Fredrik REINFELDT

Prim ministru

Cecilia MALMSTRÖM

Ministru al Afacerilor europene

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANIIȘI IRLANDEI DE NORD

The Rt. Hon Gordon BROWN

Prim ministru

The Rt. Hon David MILIBAND

Ministru al Afacerilor externeși al Commonwealth-ului

CARE, dupăce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună şi cuvenităformă,
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CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

MODIFICĂRI LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂȘI LA TRATATUL DE
INSTITUIRE A COMUNITĂȚII EUROPENE

Articolul 1

Tratatul privind Uniunea Europeanăse modificăîn conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.

PREAMBUL

1) Preambulul se modificădupăcum urmează:

(a) se introduce un al doilea considerent cu textul următor:

„INSPIRÂNDU-SE din moştenirea culturală, religioasă şi umanistăa Europei, din care s-au
dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabileşi inalienabile ale
persoanei, precumşi libertatea, democraţia, egalitateaşi statul de drept;”;

(b) la alșaptelea considerent, devenit al optulea considerent, cuvintele„prezentului tratat”se
înlocuiesc cu„prezentului tratatşi ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene,”;

(c) la al unsprezecelea considerent, devenit al doisprezecelea considerent, cuvintele
„prezentului tratat”se înlocuiesc cu„prezentului tratatşi ale Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene,”.

DISPOZIŢII GENERALE

2) Articolul 1 se modificădupăcum urmează:

(a) la finalul primului paragraf, se introduce următoarea teză:

„…, căreia statele membre îi atribuie competenţe pentru realizarea obiectivelor lor
comune.”;

(b) al treilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Uniunea se întemeiazăpe prezentul tratatşi pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (denumite în continuare «tratatele»). Aceste douătratate au aceeaşi valoare
juridică. Uniunea se substituie Comunităţii Europeneşi îi succedăacesteia.”
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3) Se introduce un articol 1a cu textul următor:

„Articolul 1a

Uniunea se întemeiazăpe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii,
statului de drept, precumşi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o
societate caracterizatăprin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritateşi egalitate
între femeişi bărbaţi.”

4) Articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 2

(1) Uniunea urmăreşte săpromoveze pacea, valorile saleşi bunăstarea popoarelor sale.

(2) Uniunea oferăcetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitateşi justiţie, fărăfrontiere
interne, în interiorul căruia este asiguratălibera circulaţie a persoanelor, în corelare cu măsuri
adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precumşi
prevenirea criminalităţiişi combaterea acestui fenomen.

(3) Uniunea instituie o piaţăinternă. Aceasta acţioneazăpentru dezvoltarea durabilăa
Europei, întemeiatăpe o creştere economicăechilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o
economie socialăde piaţăcu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplinăa
forţei de muncă şi spre progres social, precumşi pe un nivel înalt de protecţieşi de
îmbunătăţire a calităţii mediului. Aceasta promoveazăprogresulştiinţificşi tehnic.

Uniunea combate excluziunea socială şi discriminărileşi promoveazăjustiţiaşi protecţia
sociale, egalitatea între femeişi bărbaţi, solidaritatea între generaţiişi protecţia drepturilor
copilului.

Aceasta promoveazăcoeziunea economică, socială şi teritorială, precumşi solidaritatea între
statele membre.

Uniunea respectăbogăţia diversităţii sale culturaleşi lingvisticeşi vegheazăla protejareaşi
dezvoltarea patrimoniului cultural european.

(4) Uniunea instituie o uniune economică şi monetarăa cărei monedăeste euro.

(5) În relaţiile sale cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea îşi afirmă şi promovează
valorileşi intereseleşi contribuie la protecţia cetăţenilor săi. Aceasta contribuie la pacea,
securitatea, dezvoltarea durabilăa planetei, solidaritateaşi respectul reciproc între popoare,
comerţul liberşi echitabil, eliminarea sărăcieişi protecţia drepturilor omuluişi, în special, a
drepturilor copilului, precumşi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului internaţional,
inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(6) Uniunea îşi urmăreşte obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcţie de
competenţele care îi sunt atribuite prin tratate.”
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5) Articolul 3 se abrogăși se introduce un articol 3a cu textul următor:

„Articolul 3a

(1) În conformitate cu articolul 3b, orice competenţăcare nu este atribuităUniunii prin
tratate aparține statelor membre.

(2) Uniunea respectăegalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precumşi identitatea
lor naţională, inerentăstructurilor lor fundamentale politiceşi constituţionale, inclusiv în ceea
ce priveşte autonomia locală şi regională. Aceasta respectăfuncţiile esenţiale ale statuluişi, în
special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii
publiceşi apărarea securităţii naţionale. În special, securitatea naţionalărămâne responsabi-
litatea exclusivăa fiecărui stat membru.

(3) În temeiul principiului cooperării loiale, Uniuneaşi statele membre se respectă şi se
ajutăreciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.

Statele membre adoptăorice măsurăgeneralăsau specialăpentru asigurarea îndeplinirii
obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultădin actele instituţiilor Uniunii.

Statele membre faciliteazăîndeplinirea de către Uniune a misiunii saleşi se abţin de la orice
măsurăcare ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.”

6) Se introduce un articol 3b, care înlocuiește articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității
Europene, cu textul următor:

„Articolul 3b

(1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernatăde principiul atribuirii. Exercitarea
acestor competenţe este reglementatăde principiile subsidiarităţiişi proporţionalităţii.

(2) În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acţioneazănumai în limitele competenţelor
care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin
aceste tratate. Orice competenţăcare nu este atribuităUniunii prin tratate aparține statelor
membre.

(3) În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care nu sunt de competenţa sa
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu
pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional
şi local, dar datoritădimensiunilorşi efectelor acţiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la
nivelul Uniunii.

Instituţiile Uniunii aplicăprincipiul subsidiarităţii în conformitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii. Parlamentele naţionale asigură
respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzutăîn respectivul
protocol.

(4) În temeiul principiului proporţionalităţii, acţiunea Uniunii, în conţinutşi formă, nu
depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.
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Instituţiile Uniunii aplicăprincipiul proporţionalităţii în conformitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii.”

7) Articolele 4și 5 se abrogă.

8) Articolul 6 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 6

(1) Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţileşi principiile prevăzute în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptatăla
12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridicăcu cea a tratatelor.

Dispoziţiile cuprinse în cartănu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt
definite în tratate.

Drepturile, libertăţileşi principiile prevăzute în cartăse interpreteazăîn conformitate cu
dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretareaşi punerea sa în aplicareşi cu
luarea în considerare în mod corespunzător a explicaţiilor menționate în Cartă, care prevăd
izvoarele acestor dispoziţii.

(2) Uniunea aderăla Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor omuluişi a
libertăţilor fundamentale. Competenţele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt
modificate de aceastăaderare.

(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeanăpentru
apărarea drepturilor omuluişi a libertăţilor fundamentaleşi astfel cum rezultădin tradiţiile
constituţionale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.”

9) Articolul 7 se modificădupăcum urmează:

(a) în textul articolului, cuvintele„dupăobținerea avizului conform al”se înlocuiesc cu
„cu aprobarea”, trimiterea la încălcarea gravăa„principiilor enunţate la articolul 6
alineatul (1),”se înlocuieşte cu o trimitere la încălcarea gravăa„valorilor prevăzute la
articolul 1a”, cuvintele„prezentului tratat”se înlocuiesc cu„tratatelor”și cuvântul
„Comisia”se înlocuiește cu„Comisia Europeană”;

(b) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de tezăfinal„…şi îi poate adresa
acestuia recomandările corespunzătoare”se elimină; în ultima teză, fragmentul de teză
final„…şi, hotărând dupăaceeaşi procedură, poate cere unor personalităţi independente
săprezinte într-un termen rezonabil un raport cu privire la situaţia din statul membru în
cauză”se înlocuieşte cu„…şi îi poate adresa recomandări, hotărând dupăaceeaşi
procedură.”;

(c) la alineatul (2), cuvintele„Consiliul, reunit la nivel deşefi de stat sau de guvern, hotărând
în unanimitate…”se înlocuiesc cu„Consiliul European, hotărând în unanimitate…”, iar
cuvintele„…guvernul acelui stat membru…”se înlocuiesc cu„…acel stat membru…”;
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(d) alineatele (5)şi (6) se înlocuiesc cu textul următor:

„(5) Modalităţile de vot care, în înțelesul prezentului articol, se aplicăParlamentului
European, Consiliului Europeanşi Consiliului sunt prevăzute la articolul 309 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene.”

10) Se introduce un nou articol 7a cu textul următor:

„Articolul 7a

(1) Uniunea dezvoltărelaţii privilegiate cuţările învecinate, în vederea stabilirii unui spaţiu
de prosperitateşi de bunăvecinătate, întemeiat pe valorile Uniuniişi caracterizat prin relaţii
strânseşi paşnice, bazate pe cooperare.

(2) În înțelesul alineatului (1), Uniunea poate încheia acorduri speciale cuţările în cauză.
Aceste acorduri pot include drepturişi obligaţii reciproce, precumşi posibilitatea de a realiza
acţiuni în comun. Punerea lor în aplicare face obiectul unei concertări periodice.”

11) Dispoziţiile titlului II sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, astfel cum
este modificat în continuareşi care devine Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

PRINCIPII DEMOCRATICE

12) Titlul IIşi articolul 8 se înlocuiesc cu o nouădenumireşi articolele 8-8C, noi, cu textul
următor:

„TITLUL II

DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE

Articolul 8

În toate activităţile sale, Uniunea respectăprincipiul egalităţii cetăţenilor săi, care beneficiazăde
o atenţie egalădin partea instituţiilor, organelor, oficiilorşi agenţiilor sale. Este cetăţean al
Uniunii orice persoanăcare are cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii se adaugă
cetăţeniei naţionaleşi nu o înlocuieşte pe aceasta.

Articolul 8 A

(1) Funcţionarea Uniunii se întemeiazăpe principiul democraţiei reprezentative.

(2) Cetăţenii sunt reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European.

Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European deşefii lor de stat sau de guvernşi în
Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în faţa
parlamentelor naţionale, fie în faţa cetăţenilor lor.
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(3) Orice cetăţean are dreptul de a participa la viaţa democraticăa Uniunii. Deciziile se iau
în mod cât mai deschisşi la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean.

(4) Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei politice europene
şi la exprimarea voinţei cetăţenilor Uniunii.

Articolul 8 B

(1) Instituţiile acordăcetăţenilorşi asociaţiilor reprezentative, prin mijloace corespunză-
toare, posibilitatea de a-şi face cunoscute opiniileşi de a face schimb de opinii în mod public, în
toate domeniile de acţiune ale Uniunii.

(2) Instituţiile Uniunii menţin un dialog deschis, transparentşi constant cu asociaţiile
reprezentativeşi cu societatea civilă.

(3) În vederea asigurării coerenţeişi a transparenţei acţiunilor Uniunii, Comisia Europeană
procedeazăla ample consultări ale părţilor interesate.

(4) La iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr
semnificativ de state membre, Comisia Europeanăpoate fi invitatăsăprezinte, în limitele
atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni considerăcăeste
necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.

Procedurileşi condiţiile necesare pentru prezentarea unei astfel de iniţiative sunt stabilite în
conformitate cu articolul 21 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

Articolul 8 C

Parlamentele naţionale contribuie în mod activ la buna funcţionare a Uniunii:

(a) prin faptul căsunt informate de către instituţiile Uniuniişi prin primirea de notificări
privind proiectele de acte legislative ale Uniunii în conformitate cu Protocolul privind rolul
parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii Europene;

(b) prin respectarea principiului subsidiarităţii în conformitate cu procedurile prevăzute în
Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii;

(c) prin participarea, în cadrul spaţiului de libertate, securitateşi justiţie, la mecanismele de
evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest spațiu, în conformitate cu
articolul 61 C din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,şi prin implicarea în
controlul politic al Europolşi în evaluarea activităţilor Eurojust, în conformitate cu
articolele 69 Gşi 69 D din respectivul tratat;

(d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, în conformitate cu articolul 48 din
prezentul tratat;
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(e) prin faptul căsunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune, în conformitate cu
articolul 49 din prezentul tratat;

(f) prin participarea la cooperarea interparlamentarădintre parlamentele naţionaleşi cu
Parlamentul European, în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale
în cadrul Uniunii Europene.”

INSTITUŢII

13) Dispoziţiile titlului III se abrogă. Titlul III se înlocuieşte cu o nouădenumire dupăcum
urmează:

„TITLUL III

DISPOZIŢII PRIVIND INSTITUŢIILE”.

14) Articolul 9 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 9

(1) Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizeazăpromovarea valorilor sale,
urmărirea obiectivelor sale, susţinerea intereselor sale, ale cetăţenilor săişi ale statelor membre,
precumşi asigurarea coerenţei, a eficacităţiişi a continuităţii politicilorşi a acţiunilor sale.

Instituţiile Uniunii sunt:

— Parlamentul European;

— Consiliul European;

— Consiliul;

— Comisia Europeană(denumităîn continuare «Comisia»);

— Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;

— Banca CentralăEuropeană;

— Curtea de Conturi.

(2) Fiecare instituţie acţioneazăîn limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratate, în
conformitate cu procedurile, condiţiileşi scopurile prevăzute de acestea. Instituţiile cooperează
unele cu altele în mod loial.

(3) Dispoziţiile referitoare la Banca CentralăEuropeană şi la Curtea de Conturi, precumşi
dispoziţiile detaliate referitoare la celelalte instituţii figureazăîn Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.

(4) Parlamentul European, Consiliulşi Comisia sunt asistate de un Comitet Economicşi
Socialşi de un Comitet al Regiunilor, care exercităfuncţii consultative.”
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15) Se introduce un articol 9 A cu textul următor:

„Articolul 9 A

(1) Parlamentul European exercită, împreunăcu Consiliul, funcţiile legislativă şi bugetară.
Acesta exercităfuncţii de control politicşi consultative, în conformitate cu condiţiile prevăzute
în tratate. Parlamentul European alege preşedintele Comisiei.

(2) Parlamentul European este compus din reprezentanţii cetăţenilor Uniunii. Numărul
acestora nu poate depăşişapte sute cincizeci, plus preşedintele. Reprezentarea cetăţenilor este
asiguratăîn mod proporţional descrescător, cu un prag minim deşase membri pentru fiecare
stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzecişişase de locuri.

Consiliul European adoptăîn unanimitate, la iniţiativa Parlamentului Europeanşi cu aprobarea
acestuia, o decizie de stabilire a componenţei Parlamentului European, cu respectarea
principiilor menţionate la primul paragraf.

(3) Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liberşi secret,
pentru un mandat de cinci ani.

(4) Parlamentul European îşi alege preşedinteleşi biroul dintre membrii săi.”

16) Se introduce un articol 9 B cu textul următor:

„Articolul 9 B

(1) Consiliul European oferăUniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteiaşi îi defineşte
orientărileşi priorităţile politice generale. Acesta nu exercităfuncţii legislative.

(2) Consiliul European este compus dinşefii de stat sau de guvern ai statelor membre,
precumşi din preşedintele săuşi preşedintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externeşi politica de securitate participăla lucrările Consiliului European.

(3) Consiliul European se întruneşte de douăori pe semestru la convocarea preşedintelui
său. Atunci când ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide
săfie asistat de un ministruşi, în ceea ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei, de un membru al
Comisiei. Atunci când situaţia o impune, preşedintele convoacăo reuniune extraordinarăa
Consiliului European.

(4) Consiliul European se pronunţăprin consens, cu excepţia cazului în care tratatele
dispun altfel.

(5) Consiliul European îşi alege preşedintele cu majoritate calificată, pentru o duratăde doi
anişi jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singurădată. În caz de împiedicare sau
de culpăgravă, Consiliul European poate pune capăt mandatul preşedintelui în conformitate cu
aceeaşi procedură.
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(6) Preşedintele Consiliului European:

(a) prezidează şi impulsioneazălucrările Consiliului European;

(b) asigurăpregătireaşi continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu
preşedintele Comisieişi pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;

(c) acţioneazăpentru facilitarea coeziuniişi a consensului în cadrul Consiliului European;

(d) prezintăParlamentului European un raport dupăfiecare reuniune a Consiliului European.

Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul săuşi în aceastăcalitate, reprezentarea
externăa Uniunii în probleme referitoare la politica externă şi de securitate comună, fărăa
aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate.

Preşedintele Consiliului European nu poate exercita un mandat naţional.”

17) Se introduce un articol 9 C cu textul următor:

„Articolul 9 C

(1) Consiliul exercită, împreunăcu Parlamentul European, funcţiile legislativă şi bugetară.
Acesta exercităfuncţii de definire a politicilorşi de coordonare, în conformitate cu condiţiile
prevăzute în tratate.

(2) Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat
membru, împuternicit săangajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă şi săexercite
dreptul de vot.

(3) Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia cazului în care tratatele dispun
altfel.

(4) Începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificatăse defineşte ca fiind egalăcu cel
puţin 55 % din membrii Consiliului, cuprinzând cel puţin cincisprezece dintre aceştiaşi
reprezentând state membre care întrunesc cel puţin 65 % din populaţia Uniunii.

Minoritatea de blocare trebuie săcuprindăcel puţin patru membri ai Consiliului, în caz contrar
se considerăa fi întrunitămajoritatea calificată.

Celelalte condiţii privind votul cu majoritate calificatăsunt stabilite la articolul 205 alineatul (2)
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(5) Dispoziţiile tranzitorii privind definiţia majorităţii calificate care se aplicăpânăla
31 octombrie 2014, precumşi cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014-31 martie
2017 sunt prevăzute în Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii.
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(6) Consiliul se întruneşte în cadrul diferitelor formaţiuni, lista acestora fiind adoptatăîn
conformitate cu articolul 201b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Consiliul Afaceri Generale asigurăcoerenţa lucrărilor diferitelor formaţiuni ale Consiliului.
Acesta pregăteşte reuniunile Consiliului Europeanşi urmăreşte aducerea la îndeplinire a
măsurilor adoptate, în colaborare cu preşedintele Consiliului Europeanşi cu Comisia.

Consiliul Afaceri Externe elaboreazăacţiunea externăa Uniunii, în conformitate cu liniile
strategice stabilite de Consiliul European,şi asigurăcoerenţa acţiunii Uniunii.

(7) Un comitet al reprezentanţilor permanenţi ai guvernelor statelor membre răspunde de
pregătirea lucrărilor Consiliului.

(8) Consiliul se întruneşte înşedinţăpublicăatunci când deliberează şi voteazăun proiect
de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizatăîn douăpărţi,
consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităţilor fărăcaracter
legislativ.

(9) Preşedinţia formaţiunilor Consiliului, cu excepţia celei Afaceri Externe, este asiguratăde
reprezentanţii statelor membre în cadrul Consiliului dupăun sistem de rotaţie egal, în condiţiile
stabilite în conformitate cu articolul 201b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”.

18) Se introduce un articol 9 D cu textul următor:

„Articolul 9 D

(1) Comisia promoveazăinteresul general al Uniuniişi ia iniţiativele corespunzătoare în
acest scop. Aceasta asigurăaplicarea tratatelor, precumşi a măsurilor adoptate de instituţii în
temeiul acestora. Comisia supravegheazăaplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene. Aceasta executăbugetulşi gestioneazăprogramele. Comisia
exercităfuncţii de coordonare, de executareşi de administrare, în conformitate cu condiţiile
prevăzute în tratate. Cu excepţia politicii externeşi de securitate comuneşi a altor cazuri
prevăzute în tratate, aceasta asigurăreprezentarea externăa Uniunii. Comisia adoptăiniţiativele
de programare anuală şi multianualăa Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri
interinstituţionale.

(2) Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepţia
cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptăla propunerea Comisiei, în cazul în
care tratatele prevăd acest lucru.

(3) Mandatul Comisiei este de cinci ani.

Membrii Comisiei sunt aleşi pe baza competenţei lor generaleşi a angajamentului lor faţăde
ideea europeană, dintre personalităţile care prezintătoate garanţiile de independenţă.

Comisia îşi exercităresponsabilităţile în deplinăindependenţă. Fărăa aduce atingere
articolului 9 E alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită şi nu acceptăinstrucţiuni din partea
niciunui guvern, instituţie, organ, oficiu sau agenţie. Aceştia se abţin de la orice act
incompatibil cu funcţiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.
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(4) Comisia numităîntre data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabonaşi 31 octombrie
2014 este compusădin câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv preşedinteleşi
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, care este unul
dintre vicepreşedinţii acesteia.

(5) Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusădintr-un număr de membri,
incluzând preşedinteleşi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate, corespunzător cu douătreimi din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul
European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.

Membrii Comisiei sunt aleşi dintre resortisanţii statelor membre în conformitate cu un sistem
de rotaţie strict egal între statele membre care săreflecte diversitatea demografică şi geografică
a tuturor statelor membre. Acest sistem se stabileşte de către Consiliul European, care hotărăşte
în unanimitate în conformitate cu articolul 211a din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

(6) Preşedintele Comisiei:

(a) defineşte orientările în cadrul cărora Comisia îşi exercitămisiunea;

(b) decide organizarea internăa Comisiei pentru a asigura coerenţa, eficacitateaşi
colegialitatea acţiunilor acesteia;

(c) numeşte vicepreşedinţii, alţii decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeși
politica de securitate, dintre membrii Comisiei.

Un membru al Comisiei îşi prezintădemisia în cazul în care preşedintele îi solicităacest lucru.
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate îşi prezintă
demisia, în conformitate cu procedura prevăzutăla articolul 9 E alineatul (1), în cazul în care
preşedintele îi solicităacest lucru.

(7) Ţinând seama de alegerile pentru Parlamentul Europeanşi dupăce a procedat la
consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune
Parlamentului European un candidat la funcţia de preşedinte al Comisiei. Acest candidat este
ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest
candidat nu întruneşte majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată,
propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în
conformitate cu aceeaşi procedură.

Consiliul, de comun acord cu preşedintele ales, adoptălista celorlalte personalităţi pe care le
propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza
sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al
doilea paragrafşi la alineatul (5) al doilea paragraf.

Preşedintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitateşi
ceilalţi membri ai Comisiei sunt supuşi, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al
Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numităde Consiliul European,
hotărând cu majoritate calificată.
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(8) Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în faţa Parlamentului European.
Parlamentul European poate adopta o moţiune de cenzurăîmpotriva Comisiei, în conformitate
cu articolul 201 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă
o astfel de moţiune, membrii Comisiei trebuie sădemisioneze în mod colectiv din funcţiile lor,
iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate trebuie să
demisioneze din funcţiile pe care le exercităîn cadrul Comisiei.”

19) Se introduce un nou articol 9 E cu textul următor:

„Articolul 9 E

(1) Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei,
numeşte Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate.
Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeaşi procedură.

(2) Înaltul Reprezentant conduce politica externă şi de securitate comunăa Uniunii. Acesta
contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politicişi o aduce la îndeplinire în calitate de
împuternicit al Consiliului. Acesta acţioneazăîn mod similarşi în ceea ce priveşte politica de
securitateşi apărare comună.

(3) Înaltul Reprezentant prezideazăConsiliul Afaceri Externe.

(4) Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreşedinţii Comisiei. Acesta asigurăcoerenţa
acţiunii externe a Uniunii. Acesta este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu responsabilităţile care îi
revin acesteia din urmăîn domeniul relaţiilor externeşi cu coordonarea celorlalte aspecte ale
acţiunii externe a Uniunii. În exercitarea acestor responsabilităţi în cadrul Comisiei,şi numai cu
privire la aceste responsabilităţi, Înaltul Reprezentant se supune procedurilor care
reglementeazăfuncţionarea Comisiei, în măsura în care acest lucru este compatibil cu
alineatele (2)şi (3).”

20) Se introduce un articol 9 F cu textul următor:

„Articolul 9 F

(1) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, Tribunalulşi tribunale
specializate. Aceasta asigurărespectarea dreptului în interpretareaşi aplicarea tratatelor.

Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională
efectivăîn domeniile reglementate de dreptul Uniunii.

(2) Curtea de Justiţie este compusădin câte un judecător pentru fiecare stat membru.
Aceasta este asistatăde avocaţi generali.

Tribunalul cuprinde cel puţin un judecător din fiecare stat membru.
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Judecătoriişi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie, precumşi judecătorii Tribunalului sunt aleşi
dintre personalităţile care prezintătoate garanţiile de independenţă şi care întrunesc condiţiile
prevăzute la articolele 223şi 224 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Aceştia
sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor membre pentruşase ani. Judecătoriişi
avocaţii generali care îşi încheie mandatul pot fi numiţi din nou.

(3) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene hotărăşte în conformitate cu tratatele:

(a) cu privire la acţiunile introduse de un stat membru, de o instituţie ori de persoane fizice
sau juridice;

(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanţelor judecătoreşti naţionale, cu privire la
interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituţii;

(c) în celelalte cazuri prevăzute în tratate.”

21) Dispoziţiile titlului IV sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei
Atomice, astfel cum este modificat în continuare.

FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ

22) Titlul IV preia denumirea titlului VII, care devine„DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE
COOPERARE CONSOLIDATĂ”, iar articolele 27 A-27 E, articolele 40-40 Bşi articolele 43-45
se înlocuiesc cu articolul 10, cu textul următor, care înlocuiește, de asemenea, articolele 11și
11 A din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Aceleași articole sunt înlocuite, de
asemenea, de articolele 280 A-280 I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după
cum se precizeazăla articolul 2 punctul 278 din prezentul tratat:

„Articolul 10

(1) Statele membre care doresc săstabileascăîntre ele o formăde cooperare consolidatăîn
cadrul competenţelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la instituţiile acesteiaşi îşi pot exercita
aceste competenţe prin aplicarea dispoziţiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limiteleşi în
conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol, precumşi la articolele 280 A-280 I
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Formele de cooperare consolidatăurmăresc săfavorizeze realizarea obiectivelor Uniunii, să
apere interesele acesteiaşi săconsolideze procesul său de integrare. Acestea sunt deschise în
orice moment tuturor statelor membre, în conformitate cu articolul 280 C din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.

(2) Decizia care autorizeazăo formăde cooperare consolidatăse adoptăde Consiliu în
ultimăinstanţă, atunci când acesta stabileşte căobiectivele urmărite prin aceastăcooperare nu
pot fi atinse într-un termen rezonabil de Uniune, în ansamblul său,şi în condiţiile în care cel
puţin nouăstate membre participăla aceasta. Consiliul hotărăşte în conformitate cu procedura
prevăzutăla articolul 280 D din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
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(3) Toţi membrii Consiliului pot participa la dezbateri, dar la vot participănumai membrii
Consiliului care reprezintăstatele membre participante la o formăde cooperare consolidată.
Modalităţile de vot sunt prevăzute la articolul 280 E din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

(4) Actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidatăsunt obligatorii numai
pentru statele membre participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind acquis care trebuie
acceptat de statele candidate la aderarea la Uniune.”

23) Denumirea titlului V se înlocuieşte cu denumirea următoare:„DISPOZIŢII GENERALE
PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂA UNIUNIIŞI DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND POLITICA
EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ”

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂ

24) Se introduc capitolul 1și articolele 10Ași 10B, noi, cu textul următor:

„CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂA UNIUNII

Articolul 10 A

(1) Acţiunea Uniunii pe scena internaţionalăare la bazăprincipiile care au inspirat crearea,
dezvoltareaşi extinderea saşi pe care intenţioneazăsăle promoveze în lumea întreagă:
democraţia, statul de drept, universalitateaşi indivizibilitatea drepturilor omuluişi a libertăţilor
fundamentale, respectarea demnităţii umane, principiile egalităţiişi solidarităţii, precumşi
respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Uniteşi a dreptului internaţional.

Uniunea depune toate eforturile pentru a dezvolta relaţiişi a construi parteneriate cuţările terţe
și cu organizaţiile internaţionale, regionale sau globale care împărtăşesc principiile prevăzute la
primul paragraf. Aceasta promoveazăsoluţii multilaterale pentru problemele comune, în
special în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(2) Uniunea defineşteşi desfăşoarăpolitici comuneşi acţiunişi acţioneazăpentru
asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relaţiilor internaţionale, în scopul:

(a) apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securităţii, a independenţeişi integrităţii
sale;

(b) consolidăriişi sprijinirii democraţiei, a statului de drept, a drepturilor omuluişi a
principiilor dreptului internaţional;

(c) menţinerii păcii, prevenirii conflictelorşi consolidării securităţii internaţionale, în
conformitate cu scopurileşi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, precumşi
cu principiile Actului final de la Helsinkişi cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele
privind frontierele externe;
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(d) promovării dezvoltării durabile pe plan economic, socialşi de mediu aţărilor în curs de
dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;

(e) încurajării integrării tuturorţărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată
a barierelor în calea comerţului internaţional;

f) participării la elaborarea unor măsuri internaţionale pentru conservareaşi îmbunătăţirea
calităţii mediuluişi gestionarea durabilăa resurselor naturale mondiale, în vederea
asigurării unei dezvoltări durabile;

(g) acordării de asistenţăpopulaţiilor,ţărilorşi regiunilor care se confruntăcu dezastre
naturale sau provocate de om;şi

(h) promovării unui sistem internaţional bazat pe o cooperare multilateralămai puternică şi
pe o bunăguvernare globală.

(3) Uniunea respectăprincipiileşi urmăreşte obiectivele prevăzute la alineatele (1)şi (2) în
elaborareaşi aplicarea acţiunii sale externe în diferitele domenii reglementate în prezentul titlu
şi în partea a cincea din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precumşi a aspectelor
externe ale celorlalte politici ale sale.

Uniunea asigurăcoerenţa între diferitele domenii ale acţiunii sale externe precumşi între
acesteaşi celelalte politici ale sale. Consiliulşi Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, asigurăaceastăcoerenţă şi coopereazăîn
acest scop.

Articolul 10 B

(1) Pe baza principiilorşi a obiectivelor enumerate la articolul 10 A, Consiliul European
identificăintereseleşi obiectivele strategice ale Uniunii.

Deciziile Consiliului European privind intereseleşi obiectivele strategice ale Uniunii privesc
politica externă şi de securitate comună, precumşi celelalte domenii ale acţiunii externe a
Uniunii. Deciziile pot săpriveascărelaţiile Uniunii cu oţarăsau o regiune sau pot aborda o
anumitătematică. Acestea precizeazădurata lorşi mijloacele care urmeazăa fi puse la
dispoziţie de Uniuneşi statele membre.

Consiliul European hotărăşte în unanimitate, la recomandarea Consiliului, adoptatăde acesta în
conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare domeniu în parte. Deciziile Consiliului
European sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate.

(2) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, în
domeniul politicii externeşi de securitate comune,şi Comisia, pentru celelalte domenii ale
acţiunii externe, pot prezenta Consiliului propuneri comune.”

C 306/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2007



POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

25) Se introduc următoarele denumiri:

„CAPITOLUL 2

DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

SECŢIUNEA 1

DISPOZIŢII COMUNE”

26) Se introduce un nou articol 10 C cu textul următor:

„Articolul 10 C

Acţiunea Uniunii pe scena internaţională, în temeiul prezentului capitol, are la bazăprincipiile,
urmăreşte realizarea obiectivelorşi se desfăşoarăîn conformitate cu dispoziţiile generale
prevăzute în capitolul 1.”

27) Articolul 11 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1) este înlocuit de următoarele douăalineate:

„(1) Competenţa Uniunii în materie de politicăexternă şi de securitate comună
include toate domeniile politicii externe, precumşi toate chestiunile referitoare la
securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptatăa unei politici de apărare comune care
poate conduce la o apărare comună.

Politica externă şi de securitate comunăface obiectul aplicării unor normeşi proceduri
speciale. Aceasta este definită şi pusăîn aplicare de Consiliul Europeanşi de Consiliu,
hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de
acte legislative este exclusă. Politica externă şi de securitate comunăeste pusăîn aplicare
de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitateşi de
statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice al Parlamentului European
şi Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene nu este competentăcu privire la aceste dispoziţii, cu excepţia competenţei de a
controla respectarea articolului 25b din prezentul tratatşi de a controla legalitatea
anumitor decizii menţionate la articolul 240a al doilea paragraf din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.

(2) În cadrul principiilorşi al obiectivelor acţiunii sale externe, Uniunea desfăşoară,
defineşteşi pune în aplicare o politicăexternă şi de securitate comunăîntemeiatăpe
dezvoltarea solidarităţii politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor
de interes generalşi pe realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergenţăa
acţiunilor statelor membre.”
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(b) alineatul (2), renumerotat (3), se modificădupăcum urmează:

(i) la finalul primului paragraf se adaugăurmătoarele cuvinte:

„…şi respectăacţiunea Uniunii în acest domeniu.”;

(ii) al treilea paragraf se înlocuieşte cu„Consiliulşi Înaltul Reprezentant asigură
respectarea acestor principii.”

28) Articolul 12 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 12

Uniunea desfăşoarăpolitica externă şi de securitate comună:

(a) prin definirea orientărilor generale;

(b) prin adoptarea deciziilor care definesc:

(i) acţiunile care trebuie întreprinse de Uniune;

(ii) poziţiile care trebuie luate de Uniune;

(iii) modalitățile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la punctele (i)şi (ii);

și

(c) prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii
acestora.”

29) Articolul 13 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele„…defineşte principiileşi orientările generale…”se înlocuiesc
cu„…identificăinteresele strategice ale Uniunii, stabileşte obiectiveleşi defineşte
orientările generale…”şi se adaugăteza următoare:„Acesta adoptădeciziile necesare.”; se
adaugăurmătorul paragraf:

„În cazul în care evoluţia internaţionalăo impune, preşedintele Consiliului European
convoacăo reuniune extraordinarăa Consiliului European pentru a defini liniile strategice
ale politicii Uniunii în raport cu aceastăevoluţie.”

(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează(2). Primul paragraf se
înlocuieşte cu textul următor:„Consiliul elaboreazăpolitica externă şi de securitate
comună şi adoptădeciziile necesare pentru definireaşi punerea în aplicare a acesteia, pe
baza orientărilor generaleşi a liniilor strategice definite de Consiliul European.”Al doilea
paragraf se elimină. La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, cuvântul„…asigură
…” se înlocuieşte cu„…şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi
politica de securitate asigură…”.
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(c) se adaugăun nou alineat cu textul următor:

„(3) Politica externă şi de securitate comunăeste pusăîn aplicare de Înaltul
Reprezentantşi de statele membre, utilizând mijloacele naţionaleşi ale Uniunii.”

30) Se introduce un nou articol 13a cu textul următor:

„Articolul 13a

(1) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, care
prezideazăConsiliul Afaceri Externe, contribuie prin propunerile sale la elaborarea politicii
externeşi de securitate comuneşi asigurăpunerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul
Europeanşi Consiliu.

(2) Înaltul Reprezentant reprezintăUniunea în chestiunile referitoare la politica externă şi
de securitate comună. Acesta desfăşoară, în numele Uniunii, dialogul politic cu terţiişi exprimă
poziţia Uniunii în cadrul organizaţiilor internaţionaleşi al conferinţelor internaţionale.

(3) În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susținut de un
serviciu european pentru acţiunea externă. Acest serviciu lucreazăîn colaborare cu serviciile
diplomatice ale statelor membreşi este format din funcţionarii serviciilor competente ale
Secretariatului General al Consiliuluişi ale Comisiei, precumşi din personalul detaşat al
serviciilor diplomatice naţionale. Organizareaşi funcţionarea serviciului european pentru
acţiunea externăse stabilesc prin decizie a Consiliului. Consiliul European hotărăşte la
propunerea Înaltului Reprezentant, dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi cu aprobarea
Comisiei.”

31) Articolul 14 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), primele douăteze se înlocuiesc cu teza următoare:„În cazul în care o
situaţie internaţionalăimpune o acţiune operaţionalădin partea Uniunii, Consiliul adoptă
deciziile necesare.”;

(b) alineatul (2) devine al doilea paragraf din alineatul (1), iar alineatele următoare se
renumeroteazăîn consecință. La prima teză, cuvintele„... unei acţiuni comune ...”se
înlocuiesc cu„... unei asemenea decizii ...”, iar cuvântul„acţiunii”se înlocuieşte cu
„deciziei”. Ultima teza se elimină;

(c) la alineatul (3), renumerotat (2), cuvintele„…acţiunile comune…” se înlocuiesc cu
„…deciziile menţionate la alineatul (1)…”;

(d) alineatul (4) existent se eliminăși alineatele care urmeazăse renumeroteazăîn consecinţă;
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(e) la alineatul (5), renumerotat (3), prima teză, cuvintele„…în aplicarea unei acţiuni comune
face obiectul unei informări într-un termen care săpermită,”se înlocuiesc cu cuvintele
„…în temeiul unei decizii menţionate la alineatul (1) face obiectul unei informări din
partea statului membru în cauză, într-un termen care săpermită…”;

(f) la alineatul (6), renumerotat (4), prima teză, cuvintele„... în lipsa unei decizii a Consiliului”
se înlocuiesc cu„... în absența unei revizuiri a deciziei Consiliului menţionate la
alineatul (l) ...”, iar cuvintele„…ale acţiunii comune.”se înlocuiesc cu„…ale deciziei
respective.”;

(g) la alineatul (7), renumerotat (5), în prima teză, cuvintele„acţiuni comune”se înlocuiesc cu
„decizii menţionate în prezentul articol”, iar în a doua teză, cuvântul„acţiunii”se
înlocuieşte cu„deciziei menţionate la alineatul (1)”.

32) La articolul 15, cuvintele introductive:„Consiliul adoptăpoziţii comune. Acestea definesc…”
se înlocuiesc cu„Consiliul adoptădecizii care definesc…”, iar ultimul cuvânt,„comune”, se
înlocuieşte cu„Uniunii”.

33) Se introduce un articol 15a care preia formularea articolului 22, cu următoarele modificări:

(a) la alineatul (1), cuvintele„Fiecare stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul…”se
înlocuiesc cu„Orice stat membru, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi
politica de securitate sau Înaltul Reprezentant cu susținerea Comisiei poate sesiza
Consiliul…”, iar cuvintele„…prezenta propuneri…” se înlocuiesc cu„…prezenta
iniţiative sau propuneri ...”.

(b) la alineatul (2), cuvintele„preşedinţia convoacă…”se înlocuiesc cu„Înaltul Reprezentant
convoacă…”, iar cuvintele„, fie la cererea Comisiei sau a unui stat membru,”se înlocuiesc
cu„, fie la solicitarea unui stat membru,”.

34) Se introduce un articol 15b care preia formularea articolului 23, cu următoarele modificări:

(a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:„Deciziile care intrăsub
incidenţa prezentului capitol se adoptăde către Consiliul Europeanşi de către Consiliu
hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în care prezentul capitol dispune altfel.
Adoptarea de acte legislative este exclusă.”, iar ultima tezăde la al doilea paragraf se
înlocuieşte cu textul următor:„În cazul în care membrii Consiliului care îşi însoţesc
abţinerea de o asemenea declaraţie reprezintăcel puţin o treime din statele membre,
întrunind cel puţin o treime din populaţia Uniunii, decizia nu se adoptă.”;

(b) alineatul (2) se modificădupăcum urmează:

(i) prima liniuţăse înlocuieşte cu următoarele douăliniuţe:

„—în cazul în care adoptăo decizie care defineşte o acţiune sau o poziţie a Uniunii,
în temeiul unei decizii a Consiliului European privind intereseleşi obiectivele
strategice ale Uniunii, prevăzute la articolul 10 B alineatul (1);
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— în cazul în care adoptăo decizie privind o acţiune sau o poziţie a Uniunii, la
propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica
de securitate prezentatăîn urma unei cereri exprese pe care Consiliul European
i-a adresat-o din proprie iniţiativă, sau la iniţiativa Înaltului Reprezentant;”

(ii) la a doua liniuţă, devenităa treia liniuţă, cuvintele„... o acţiune comunăsau o poziţie
comună,”se înlocuiesc cu„…o decizie care defineşte o acţiune sau o poziţie a
Uniunii,”;

(iii) la al doilea paragraf prima teză, cuvântul„importante”se înlocuieşte cu„vitale”;
ultima tezăse înlocuieşte cu textul următor:„Înaltul Reprezentant caută, în strânsă
consultare cu statul membru implicat, o soluţie acceptabilăpentru acesta. În absenţa
unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita Consiliului
European săse pronunţe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în
unanimitate a unei decizii.”;

(iv) al treilea paragraf se înlocuieşte cu un alineat (3), nou, dupăcum urmează, ultimul
paragraf se numeroteazăca alineatul (4), iar alineatul (3) se renumerotează(5):

„(3) Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care săprevadă
că, în alte cazuri decât cele menţionate la alineatul (2), Consiliul hotărăşte cu
majoritate calificată.”;

(c) la alineatul numerotat (4), cuvintele„Prezentul alineat nu se aplică…” se înlocuiesc cu
„Alineatele (2)şi (3) nu se aplică…”.

35) Articolul 16 se modificădupăcum urmează:

(a) cuvintele„…se informeazăreciprocşi…”se elimină, cuvântul„Consiliului”se înlocuieşte
cu„Consiliului Europeanşi Consiliului”, iar cuvintele„…pentru a se asigura căinfluenţa
Uniunii se exercităîn modul cel mai eficient cu putinţăprin convergenţa acţiunilor lor”se
înlocuiesc cu„…în vederea definirii unei abordări comune.”;

(b) dupăprima tezăse adaugătextul următor:„Înainte de a întreprinde orice acţiune pe scena
internaţionalăsau de a-şi asuma orice angajament care ar putea leza interesele Uniunii,
fiecare stat membru consultăcelelalte state în cadrul Consiliului European sau al
Consiliului. Statele membre asigură, prin convergenţa acţiunilor lor, căUniunea îşi poate
promova intereseleşi valorile pe scena internaţională. Statele membre sunt solidare între
ele.”;

(c) se adaugădouăparagrafe cu textul următor:

„În cazul în care Consiliul European sau Consiliul a definit o abordare comunăa Uniunii
în înţelesul primului paragraf, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi
politica de securitateşi miniştrii afacerilor externe ai statelor membre îşi coordonează
activităţile în cadrul Consiliului.
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Misiunile diplomatice ale statelor membreşi delegaţiile Uniunii înţările terţeşi în cadrul
organizaţiilor internaţionale coopereazăîntre eleşi contribuie la formulareaşi la punerea
în aplicare a abordării comune.”

36) Textul articolului 17 devine articolul 28 A, care se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 49.

37) Articolul 18 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatele (1)-(4) se elimină;

(b) la alineatul (5), care rămâne nenumerotat, cuvintele„Ori de câte ori considerăcăeste
necesar,…” se înlocuiesc cu„La propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externeşi politica de securitate,…” şi se adaugăla sfârşit următoarea teză:
„Reprezentantul special îşi exercitămandatul sub autoritatea Înaltului Reprezentant.”.

38) Articolul 19 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) primulşi al doilea paragraf, cuvintele„…poziţiile comune”se înlocuiesc cu
„…poziţiile Uniunii”şi se adaugăteza următoare la finalul primului paragraf:„Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate asigurăorganizarea
acestei coordonări.”;

(b) alineatul (2) se modificădupăcum urmează:

(i) la primul paragraf, cuvintele„Fărăa se aduce atingere alineatului (1)şi articolului 14
alineatul (3),”se înlocuiesc cu„În conformitate cu articolul 11 alineatul (3),”şi se
introduc cuvintele„, precumşi pe Înaltul Reprezentant,”după„…le informeazăpe
cele care nu participă”;

(ii) la al doilea paragraf prima teză, se introduc cuvintele„, precumşi pe Înaltul
Reprezentant”după„... pe celelalte state membre”; în a doua teză, cuvântul
„permanente”se elimină, iar cuvintele„…asigură, în exercitarea funcţiilor lor,
apărarea poziţiilorși intereselor…” se înlocuiesc cu„…apără, în exercitarea
funcţiilor lor, poziţiileși interesele…”

(iii) se adaugăun al treilea paragraf, nou, cu textul următor:

„În cazul în care Uniunea a definit o poziţie privind o temăaflatăpe ordinea de zi a
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, statele membre care fac
parte din acesta solicităca Înaltul Reprezentant săfie invitat pentru a prezenta
poziţia Uniunii.”
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39) Articolul 20 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele„delegaţiile Comisiei”se înlocuiesc cu„delegaţiile Uniunii”, iar
cuvintele„…punerea în aplicare a poziţiilorşi acţiunilor comune stabilite de către
Consiliu.”se înlocuiesc cu„punerea în aplicare a deciziilor care definesc poziţiileşi
acţiunile Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol.”;

(b) la al doilea paragraf, cuvintele„…de informaţii, prin evaluări comune”se înlocuiesc cu
„…de informaţiişi prin evaluări comune”, iar fragmentul de teză„…şi prin participarea
la punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 20 din Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene”se elimină;

(c) se adaugăun nou paragraf cu următorul text:

„Acestea contribuie la punerea în aplicare a dreptului la protecţie al cetăţenilor Uniunii pe
teritoriulţărilor terţe, prevăzut la articolul 17 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, precumşi a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare
a articolului 20 din tratatul menţionat.”

40) Articolul 21 se modificădupăcum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate consultă
periodic Parlamentul European cu privire la aspectele principaleşi la opţiunile
fundamentale din domeniul politicii externeşi de securitate comuneşi ale politicii de
securitateşi apărare comuneşi îl informeazăîn privinţa evoluţiei acestora. Acesta se
asigurăcăpunctele de vedere ale Parlamentului European săfie luate în considerare în
mod corespunzător. Reprezentanţii speciali pot fi implicați în activitatea de informare a
Parlamentului European.”

(b) la al doilea paragraf prima teză, se introduc la final cuvintele„şi Înaltului Reprezentant”; în
a doua teză, cuvântul„anual”se înlocuieşte cu„de douăori pe an”şi se introduc la final
cuvintele„inclusiv a politicii de securitateşi apărare comune.”.

41) Textul articolului 22 devine articolul 15a; acesta se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 33.

42) Textul articolului 23 devine articolul 15b; acesta se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 34.

43) Articolul 24 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 24

Uniunea poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale în
domeniile care fac obiectul prezentului capitol.”
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44) Articolul 25 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf prima teză, referirea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se
înlocuieşte cu o referire la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europeneşi se introduc
cuvintele„a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate”după„…la cererea acestuia,”; în a doua teză, cuvintele„…fărăa aduce atingere
competenţelor preşedinţieişi ale Comisiei”se înlocuiesc cu„fărăa aduce atingere
atribuţiilor Înaltului Reprezentant”;

(b) textul celui de-al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:„În cadrul prezentului
capitol, Comitetul Politicşi de Securitate exercită, sub autoritatea Consiliuluişi a Înaltului
Reprezentant, controlul politicşi conducerea strategicăa operaţiilor de gestionare a
crizelor, prevăzute la articolul 28 B.”

(c) la al treilea paragraf, se eliminăcuvintele„, fărăa aduce atingere dispoziţiilor arti-
colului 47”.

45) Articolele 26şi 27 se abrogă. Se introduc articolele 25ași 25b, articolul 25b înlocuind
articolul 47, cu textul următor:

„Articolul 25a

În conformitate cu articolul 16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europeneşi prin
derogare de la alineatul (2) al acestuia, Consiliul adoptăo decizie de stabilire a normelor privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către
statele membre, în exercitarea activităţilor care fac parte din domeniul de aplicare a prezentului
capitol, precumşi a normelor privind libera circulaţie a acestor date. Respectarea acestor norme
face obiectul controlului unor autorităţi independente.

Articolul 25b

Punerea în aplicare a politicii externeşi de securitate comune nu aduce atingere aplicării
procedurilorşi domeniului de aplicare corespunzător al atribuţiilor instituţiilor prevăzute în
tratate în vederea exercitării competenţelor Uniunii prevăzute la articolele 2 B-2 E din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene.

De asemenea, punerea în aplicare a politicilor prevăzute la articolele respective nu aduce
atingere aplicării procedurilorşi domeniului de aplicare corespunzător al atribuţiilor
instituţiilor prevăzute în tratate în vederea exercitării competenţelor Uniunii în temeiul
prezentului capitol.”.

46) Articolele 27 A-27 E, privind formele de cooperare consolidată, se înlocuiesc cu articolul 10,
în conformitate cu punctul 22.
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47) Articolul 28 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1) se elimină, iar alineatele care urmeazăse renumeroteazăîn consecinţă; în
textul articolului, cuvintele„Comunităţilor Europene”se înlocuiesc cu„Uniunii”;

(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvintele„…dispoziţiilor stabilite prin prezentul titlu”se
înlocuiesc cu„…punerii în aplicare a prezentului capitol”;

(c) la alineatul (3), renumerotat (2), primul paragraf, cuvintele„…punerea în aplicare a
dispoziţiilor respective”se înlocuiesc cu„…punerea în aplicare a prezentului capitol”;

(d) se adaugăun alineat (3), nou, cu textul următor, alineatul (4) fiind eliminat:

„(3) Consiliul adoptăo decizie care stabileşte procedurile speciale pentru garantarea
accesului rapid la alocările din bugetul Uniunii destinate finanţării de urgenţăa
iniţiativelor în cadrul politicii externeşi de securitate comune, în special la activităţile de
pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28 A alineatul (1)şi la articolul 28 B. Acesta
hotărăşte dupăconsultarea Parlamentului European.

Activităţile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28 A alineatul (1)şi la arti-
colul 28 B, care nu sunt în sarcina bugetului Uniunii, sunt finanţate printr-un fond de
lansare, constituit din contribuţiile statelor membre.

Consiliul adoptăcu majoritate calificată, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externeşi politica de securitate, deciziile care stabilesc:

(a) procedura de constituireşi de finanţare a fondului de lansare, în special sumele
alocate fondului;

(b) procedura de administrare a fondului de lansare;

(c) procedura de control financiar.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 28 A alineatul (1)şi cu articolul 28 B,
misiunea preconizatănu poate fi pusăîn sarcina bugetului Uniunii, Consiliul îl
autorizeazăpe Înaltul Reprezentant săutilizeze acest fond. Înaltul Reprezentant
raporteazăConsiliului cu privire la îndeplinirea acestui mandat.”
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POLITICA DE SECURITATEŞI APĂRARE COMUNĂ

48) Se introduce noua secţiune 2 dupăcum urmează:

„SECŢIUNEA 2

DISPOZIŢII PRIVIND POLITICA DE SECURITATEŞI APĂRARE COMUNĂ”

49) Se introduce un articol 28 A care preia formularea articolului 17, cu următoarele modificări:

(a) se introduce un alineat (1), nou, cu textul următor, alineatul următor fiind renume-
rotat (2):

„(1) Politica de securitateşi apărare comunăface parte integrantădin politica externă
şi de securitate comună. Aceasta asigurăUniunii o capacitate operaţionalăbazatăpe
mijloace civileşi militare. Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara
Uniunii pentru a asigura menţinerea păcii, prevenirea conflictelorşi întărirea securităţii
internaţionale, în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Îndeplinirea acestor sarcini se sprijinăpe capacităţile furnizate de statele membre.”

(b) alineatul (1), renumerotat (2), se modificădupăcum urmează:

(i) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Politica de securitateşi apărare comunăinclude definirea treptatăa unei
politici de apărare comune a Uniunii. Aceasta va conduce la o apărare comunădupă
ce Consiliul European hotărăşte aceasta în unanimitate. În acest caz, Consiliul
recomandăstatelor membre săadopte o decizie în conformitate cu normele lor
constituţionale.”

(ii) la al doilea paragraf, cuvintele„în înțelesul prezentului articol”se înlocuiesc cu„în
înțelesul prezentei secţiuni”;

(iii) al treilea paragraf se elimină.

(c) Alineatele (2), (3), (4)și (5) existente se înlocuiesc cu alineatele (3)-(7) cu textul următor:

„(3) Pentru punerea în aplicare a politicii de securitateşi apărare comune, statele
membre pun la dispoziţia Uniunii capacităţi civileşi militare pentru a contribui la
obiectivele definite de Consiliu. Statele membre care constituie în comun forţe
multinaţionale pot, de asemenea, săle punăla dispoziţia politicii de securitateşi apărare
comune.

Statele membre se angajeazăsăîşi îmbunătăţeascătreptat capacităţile militare. Agenţia din
domeniul dezvoltării capacităţilor de apărare, cercetare, achiziţiişi armament (denumităîn
continuare «Agenţia Europeanăde Apărare») identificănecesităţile operaţionale,
promoveazămăsurile necesare satisfacerii acestora, contribuie la identificareaşi, după
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caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea bazei industrialeşi
tehnologice în sectorul de apărare, participăla definirea unei politici europene în materie
de capacităţişi de armamentşi sprijinăConsiliul în evaluarea îmbunătăţirii capacităţilor
militare.

(4) Deciziile referitoare la politica de securitateşi apărare comună, inclusiv cele cu
privire la lansarea unei misiuni menţionate la prezentul articol, se adoptăde Consiliu, care
hotărăşte în unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externeşi politica de securitate sau la iniţiativa unui stat membru. Înaltul Reprezentant
poate propune recurgerea la mijloace naţionale, precumşi la instrumente ale Uniunii,
dupăcaz, împreunăcu Comisia.

(5) În cadrul Uniunii, Consiliul poate încredinţa realizarea unei misiuni unui grup de
state membre, în scopul apărării valorilor Uniuniişi al servirii intereselor acesteia.
Realizarea unei astfel de misiuni este reglementatăla articolul 28 C.

(6) Statele membre care întrunesc cele mai înalte capacităţi militareşi care au subscris
unor angajamente mai stricte în materie în vederea realizării celor mai solicitante misiuni
stabilesc o cooperare structuratăpermanentăîn cadrul Uniunii. Aceastăcooperare este
reglementatăla articolul 28 E. Cooperarea nu aduce atingere dispoziţiilor articolului 28 B.

(7) În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul
său, celelalte state membre sunt obligate săîi acorde ajutorşi asistenţăprin toate
mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizaţiei
Naţiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitateşi
apărare a anumitor state membre.

Angajamenteleşi cooperarea în acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate
în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre
ale acestei organizaţii fundamentul apărării lor colectiveşi cadrul de punere în aplicare a
acesteia.”

50) Se introduc articolele 28 B-28 E, noi, cu textul următor:

„Articolul 28 B

(1) Misiunile prevăzute la articolul 28 A alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate
recurge la mijloace civileşi militare, includ acţiunile comune în materie de dezarmare, misiunile
umanitareşi de evacuare, misiunile de consiliereşi de asistenţăîn probleme militare, misiunile
de prevenire a conflictelorşi de menţinere a păcii, misiunile forţelor de luptăpentru gestionarea
crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păciişi operaţiile de stabilizare dupăîncetarea
conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin
sprijinul acordatţărilor terţe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora.
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(2) Consiliul adoptădecizii privind misiunile prevăzute la alineatul (1), definind obiectivele
şi întinderea acestora, precumşi condiţiile generale de punere în aplicare. Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, sub autoritatea Consiliuluişi în
contact strânsşi permanent cu Comitetul Politicşi de Securitate, supravegheazăcoordonarea
aspectelor civileşi militare ale acestor misiuni.

Articolul 28 C

(1) În cadrul deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 28 B, Consiliul poate
încredinţa punerea în aplicare a unei misiuni unui grup de state membre care doresc săse
angajeze în aceastămisiuneşi care dispun de capacităţile necesare. Aceste state membre,
împreunăcu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, se
pun de acord cu privire la gestionarea misiunii.

(2) Statele membre care participăla realizarea misiunii informeazăperiodic Consiliul
despre stadiul misiunii, din proprie iniţiativăsau la solicitarea altui stat membru. Statele
membre participante sesizeazăimediat Consiliul în cazul în care realizarea misiunii are
consecinţe majore sau necesităo modificare a obiectivului, a întinderiişi a condiţiilor misiunii
stabilite prin deciziile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, Consiliul adoptădeciziile necesare.

Articolul 28 D

(1) Agenţia Europeanăde Apărare, menționatăla articolul 28 A alineatul (3)şi aflatăsub
autoritatea Consiliului, are ca misiune:

(a) săcontribuie la identificarea obiectivelor privind capacităţile militare ale statelor membre
şi săevalueze respectarea angajamentelor privind capacităţile asumate de statele membre;

(b) săpromoveze armonizarea necesităţilor operaţionaleşi adoptarea de metode de achiziţie
performanteşi compatibile;

(c) săpropunăproiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de
capacităţi militareşi săasigure coordonarea programelor derulate de statele membreşi
administrarea programelor de cooperare specifică;

(d) săsusţinăcercetarea în materie de tehnologie a apărării, săcoordonezeşi săplanifice
activităţile de cercetare comuneşi studierea soluţiilor tehnice care răspund necesităţilor
operaţionale viitoare;

(e) săcontribuie la identificarea,şi, dupăcaz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile
pentru întărirea bazei industrialeşi tehnologice a sectorului de apărareşi la îmbunătăţirea
eficienţei cheltuielilor militare.
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(2) Agenţia Europeanăde Apărare este deschisătuturor statelor membre care doresc să
participe. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptăo decizie care defineşte statutul,
sediulşi regulamentul de funcționare ale Agenţiei. Aceastădecizieţine seama de gradul de
participare efectivăla activităţile Agenţiei. În cadrul Agenţiei se constituie grupuri specifice care
reunesc statele membre ce deruleazăproiecte comune. Agenţia îşi îndeplineşte misiunile în
colaborare cu Comisia, dacăeste necesar.

Articolul 28 E

(1) Statele membre care doresc săparticipe la cooperarea structuratăpermanentă
menționatăla articolul 28 A alineatul (6)şi care îndeplinesc criteriileşi îşi asumăangajamentele
în materie de capacităţi militare prevăzute de Protocolul privind cooperarea structurată
permanentăîşi notificăintenţia Consiliuluişi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externeşi politica de securitate.

(2) În termen de trei luni de la notificarea prevăzutăla alineatul (1), Consiliul adoptăo
decizie prin care stabileşte cooperarea structuratăpermanentă şi adoptălista statelor membre
participante. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului
Reprezentant.

(3) Orice stat membru care, într-un stadiu ulterior, doreşte săparticipe la cooperarea
structuratăpermanentă, notificăintenţia sa Consiliuluişi Înaltului Reprezentant.

Consiliul adoptăo decizie care confirmăparticiparea statului membru în cauzăcare respectă
criteriileşi îşi asumăangajamentele prevăzute la articolele (1)şi (2) din Protocolul privind
cooperarea structuratăpermanentă. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, după
consultarea Înaltului Reprezentant. La vot participănumai membrii Consiliului care reprezintă
statele membre participante.

Majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(4) În cazul în care un stat membru participant nu mai îndeplineşte criteriile sau nu îşi mai
poate asuma angajamentele prevăzute la articolele (1)şi (2) din Protocolul privind cooperarea
structuratăpermanentă, Consiliul poate adopta o decizie prin care suspendăparticiparea
respectivului stat.

Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. La vot participănumai membrii Consiliului care
reprezintăstatele membre participante, cu excepţia statului membru în cauză.

Majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(5) În cazul în care un stat membru participant doreşte săse retragădin cooperarea
structuratăpermanentă, acesta notificădecizia sa Consiliului, care ia act de faptul că
participarea statului în cauzăîncetează.
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(6) Deciziileşi recomandările Consiliului luate în cadrul cooperării structurate permanente,
altele decât cele prevăzute la alineatele (2)-(5), se adoptăîn unanimitate. În înţelesul prezentului
alineat, unanimitatea este constituitădoar din voturile reprezentanţilor statelor membre
participante.”

51) Articolele 29-39 din titlul VI, privind cooperarea judiciarăîn materie penală şi cooperarea
poliţienească, sunt înlocuite de dispozițiile părții a treia titlul IV capitolele 1, 4și 5 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene. Dupăcum se precizeazăla articolul 2 punctele 64, 67
şi 68 din prezentul tratat, articolul 29 este înlocuit de articolul 61 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, articolul 30 este înlocuit de articolele 69 Fși 69 G din tratatul
respectiv, articolul 31 este înlocuit de articolele 69 A, 69 Bși 69 D din tratatul respectiv,
articolul 32 este înlocuit de articolul 69 H din tratatul respectiv, articolul 33 este înlocuit de
articolul 61 E din tratatul respectivși articolul 36 este înlocuit de articolul 61 D din tratatul
respectiv. Denumirea titlului se elimină şi acesta preia numărul titlului privind dispoziţiile
finale.

52) Articolele 40-40 B din titlul VIşi articolele 43-45 din titlul VII, privind formele de cooperare
consolidată, se înlocuiesc cu articolul 10, în conformitate cu punctul 22 anterior, iar titlul VII
se abrogă.

53) Articolele 41şi 42 se abrogă.

DISPOZIŢII FINALE

54) Titlul VIII privind dispoziţiile finale se renumeroteazăVI; acest titluşi articolele 48, 49şi 53 se
modificădupăcum se precizeazăîn continuare la punctele 56, 57și 61. Articolul 47 se
înlocuieşte cu articolul 25b dupăcum se precizeazăla punctul 45, iar articolele 46şi 50 se
abrogă.

55) Se introduce un articol 46 A, nou, cu textul următor:

„Articolul 46 A

Uniunea are personalitate juridică.”

56) Articolul 48 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 48

(1) Tratatele pot fi modificate în conformitate cu o procedurăde revizuire ordinară. De
asemenea, acestea pot fi modificate în conformitate cu unele proceduri de revizuire simplificate.

Procedura de revizuire ordinară

(2) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta
Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie
extinderea, fie reducerea competenţelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. Aceste proiecte se
transmit Consiliului European de către Consiliuşi se notificăparlamentelor naţionale.
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(3) În cazul în care Consiliul European, dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi a
Comisiei, adoptăcu majoritate simplăo decizie favorabilăexaminării modificărilor propuse,
preşedintele Consiliului European convoacăo Convenţie compusădin reprezentanţi ai
parlamentelor naţionale, aişefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului
Europeanşi ai Comisiei. Banca CentralăEuropeanăeste, de asemenea, consultatăîn cazul
modificărilor instituţionale în domeniul monetar. Convenţia analizeazăproiectele de revizuire
şi adoptăprin consens o recomandare adresatăConferinţei reprezentanţilor guvernelor statelor
membre prevăzute la alineatul (4).

Consiliul European poate decide cu majoritate simplă, cu aprobarea Parlamentului European, să
nu convoace Convenţia în cazul în care amploarea modificărilor nu o justifică. În acest ultim
caz, Consiliul European stabileşte mandatul pentru Conferinţa reprezentanţilor guvernelor
statelor membre.

(4) În vederea adoptării de comun acord a modificărilor care trebuie aduse tratatelor,
preşedintele Consiliului convoacăo conferinţăa reprezentanţilor guvernelor statelor membre.

Modificările intrăîn vigoare dupăce au fost ratificate de toate statele membre în conformitate
cu normele lor constituţionale.

(5) În cazul în care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de
modificare a tratatelor, patru cincimi din statele membre au ratificat tratatul menţionat, iar unul
sau mai multe state membre au întâmpinat dificultăţi în ratificarea respectivă, Consiliul
European se autosesizeazăcu privire la chestiune.

Proceduri de revizuire simplificate

(6) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta
Consiliului European proiecte de revizuire, integralăsau parţială, a dispoziţiilor părţii a treia din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, privind politicileşi acţiunile interne ale
Uniunii.

Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integralăsau parţială, a dispoziţiilor
părţii a treia din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Consiliul European hotărăşte
în unanimitate, dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi a Comisiei, precumşi a Băncii
Centrale Europene, în cazul unor modificări instituţionale în domeniul monetar. Această
decizie intrăîn vigoare numai dupăaprobarea de către statele membre, în conformitate cu
normele lor constituţionale.

Decizia prevăzutăla al doilea paragraf nu poate extinde competenţele atribuite Uniunii prin
tratate.

(7) În cazul în care dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene sau cele
ale titlului V din prezentul tratat prevăd că, într-un anumit domeniu sau într-un anumit caz,
Consiliul hotărăşte în unanimitate, Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a
Consiliului de a hotărî cu majoritate calificatăîn domeniul sau în cazul respectiv. Prezentul
paragraf nu se aplicădeciziilor care au implicaţii militare sau în domeniul apărării.
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În cazul în care dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd căactele
legislative se adoptăde Consiliu în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, Consiliul
European poate adopta o decizie de autorizare a adoptării respectivelor acte legislative în
conformitate cu procedura legislativăordinară.

Orice iniţiativăluatăde Consiliul European pe baza primului sau a celui de-al doilea paragraf se
transmite parlamentelor naţionale. În cazul opoziţiei unui parlament naţional, notificate în
termen deşase luni de la aceastătransmitere, decizia menţionatăla primul sau la al doilea
paragraf nu se adoptă. În absența oricărei opoziţii, Consiliul European poate adopta respectiva
decizie.

Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la primul sau la al doilea paragraf, Consiliul European
hotărăşte în unanimitate, dupăaprobarea Parlamentului European, care se pronunţăcu
majoritatea membrilor care îl compun.”

57) Articolul 49 se modificădupăcum urmează:

(a) la prima teză, cuvintele„…respectăprincipiile enunţate la articolul 6 alineatul (1) poate
solicita…”se înlocuiesc cu„…respectăvalorile prevăzute la articolulşi care se angajează
săle promoveze poate solicita…”;

(b) la a doua teză, cuvintele„Acesta adreseazăcererea sa Consiliului, care se pronunţăîn
unanimitate…” se înlocuiesc cu„Parlamentul Europeanşi parlamentele naţionale sunt
informate cu privire la aceastăcerere. Statul solicitant adreseazăcererea sa Consiliului,
care se pronunţăîn unanimitate…”; cuvintele„avizul conform al”se înlocuiesc cu
„aprobarea”, iar cuvântul„absolută”se elimină;

(c) la finalul primului paragraf, se introduce o nouăteză, cu textul următor:„Criteriile de
eligibilitate aprobate de Consiliul European se iau în considerare.”.

58) Se introduce un articol 49 A, nou, cu textul următor:

„Articolul 49 A

(1) Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituţionale, săse
retragădin Uniune.

(2) Statul membru care hotărăşte săse retragănotificăintenţia sa Consiliului European. În
baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază şi încheie cu acest stat un acord care
stabileşte condiţiile de retragere,ţinând seama de cadrul viitoarelor sale relaţii cu Uniunea.
Acest acord se negociazăîn conformitate cu articolul 188 N alineatul (3) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene. Acesta se încheie în numele Uniunii de către Consiliu, care
hotărăşte cu majoritate calificată, dupăaprobarea Parlamentului European.

(3) Tratatele înceteazăsăse aplice statului în cauzăde la data intrării în vigoare a acordului
de retragere sau, în absenţa unui astfel de acord, dupădoi ani de la notificarea prevăzutăla
alineatul (2), cu excepţia cazului în care Consiliul European, în acord cu statul membru în
cauză, hotărăşte în unanimitate săproroge acest termen.
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(4) În înțelesul alineatelor (2)şi (3), membrul care reprezintăîn cadrul Consiliului
Europeanşi al Consiliului statul membru care se retrage nu participănici la dezbaterileşi nici la
adoptarea deciziilor Consiliului Europeanşi ale Consiliului care privesc statul în cauză.

Majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (b) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(5) În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouăcerere de aderare,
aceastăcerere se supune procedurii prevăzute la articolul 49.”

59) Se introduce un articol 49 B, cu textul următor:

„Articolul 49 B

Protocoaleleşi anexele la tratate fac parte integrantădin acestea.”

60) Se introduce un articol 49 C, cu textul următor:

„Articolul 49 C

(1) Tratatele se aplicăRegatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului
Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene,
Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia,
Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta,
RegatuluiŢărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze,
României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suedieişi
Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord.

(2) Domeniul de aplicare teritorialăa tratatelor este prevăzut la articolul 311a din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene.”

61) Articolul 53 se modificădupăcum urmează:

(a) primul paragraf devine alineatul (1), lista limbilor se completeazăcu cele enumerate la
articolul 53 al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, iar al doilea
paragraf se elimină;

(b) se adaugăun alineat (2), nou, cu textul următor:

„(2) Prezentul tratat poate, de asemenea, săfie tradus în orice altălimbăstabilităde
statele membre, dintre cele care, în temeiul normelor lor constituţionale, se bucurăde
statutul de limbăoficialăpe întreg teritoriul lor sau doar pe o parte din acesta. Statul
membru în cauzăpune la dispoziţie o copie certificatăa acestor traduceri, care va fi
depusăîn arhivele Consiliului.”
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Articolul 2

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se modicăîn conformitate cu dispoziţiile prezentului
articol.

1) Denumirea tratatului se înlocuieşte cu:„Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”.

A. MODIFICĂRI ORIZONTALE

2) În textul tratatului:

(a) cuvintele„Comunitatea”sau„Comunitatea Europeană”se înlocuiesc cu„Uniunea”,
cuvintele„Comunităţilor Europene”sau„ale CEE”se înlocuiesc cu„(ale) Uniunii
Europene”, iar adjectivul„comunitar”se înlocuieşte prin„a/al/ai/ale Uniunii”, cu excepţia
articolului 299 alineatul (6) litera (c), renumerotat 311a alineatul (5) litera (c). În ceea ce
privește articolul 136 primul paragraf, prezenta literăse aplicănumai cuvântului
„Comunitatea”;

(b) cuvintele„prezentul tratat”,„(a/al/ai/ale) prezentului tratat”se înlocuiesc cu„tratate(le)”,
respectiv„(a/al/ai/ale) tratatelor”şi, dupăcaz, verbulşi adjectivele care urmeazăse acordă
la plural; prezenta literănu se aplicăarticolului 182 al treilea paragrafşi articolelor 312
și 313;

(c) cuvintele„Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzutăla articolul 251”,
„Consiliul, hotărând conform procedurii prevăzute la articolul 251”sau„Consiliul,
acţionând în conformitate cu procedura prevăzutăla articolul 251”se înlocuiesc cu
„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară”, iar cuvintele„procedura prevăzutăla articolul 251”se înlocuiesc cu„procedura
legislativăordinară”şi, dupăcaz, verbul se conjugăla plural;

(d) cuvintele„hotărând cu majoritate calificată”şi„cu majoritate calificată”se elimină;

(e) cuvintele„Consiliul reunit la nivel deşefi de stat sau de guvern”se înlocuiesc cu„Consiliul
European”;

(f) cuvintele„instituţiile sau organele”şi„instituţiileşi organele”se înlocuiesc cu„instituţiile,
organele, oficiile sau agenţiile”, cu excepţia articolului 193 primul paragraf;

(g) cuvintele„piaţa comună”se înlocuiesc cu„piaţa internă”;

(h) cuvântul„ECU”se înlocuieşte cu„euro”;

(i) cuvintele„state membre care nu fac obiectul unei derogări”se înlocuiesc cu„state
membre a căror monedăeste euro”;
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(j) sigla„BCE”se înlocuieşte cu cuvintele„Banca CentralăEuropeană”;

(k) cuvintele„Statutul SEBC”se înlocuiesc cu„Statutul SEBCşi al BCE”;

(l) cuvintele„comitetul menţionat la articolul 114”şi„comitetul prevăzut la articolul 114”
se înlocuiesc cu„Comitetul Economicși Financiar”;

(m) cuvintele„Statutul Curţii de Justiţie”sau„Statutul Curții”se înlocuiesc cu„Statutul Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene”;

(n) cuvintele„Tribunalul de PrimăInstanţă”se înlocuiesc cu„Tribunalul”;

(o) cuvintele„camerăjurisdicţională”şi„camere jurisdicţionale”se înlocuiesc cu„tribunal
specializat”şi, respectiv,„tribunale specializate”, teza fiind adaptatăîn consecinţădin
punct de vedere gramatical.

3) La articolele următoare, cuvintele„Consiliu(l), hotărând în unanimitate,”se înlocuiesc cu
cuvintele„Consiliu(l), hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedurălegislativă
specială”, iar cuvintele„la propunerea Comisiei”se elimină:

— articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1)

— articolul 19 alineatul (1)

— articolul 19 alineatul (2)

— articolul 22 al doilea paragraf

— articolul 93

— articolul 94, devenit 95

— articolul 104 alineatul (14) al doilea
paragraf

— articolul 175 alineatul (2) primul
paragraf

4) La articolele următoare, cuvintele„hotărând cu majoritate simplă”se introduc după„Consiliul”:

— articolul 130 primul paragraf

— articolul 144 primul paragraf

— articolul 208

— articolul 209

— articolul 213 ultimul paragraf a treia
teză

— articolul 216

— articolul 284;

5) La articolele următoare, cuvintele„dupăconsultarea Parlamentului European”se înlocuiesc cu
„cu aprobarea Parlamentului European”:

— articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1)

— articolul 22 al doilea paragraf
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6) La articolele următoare, cuvintele„instituţie”,„instituţia”sau„instituţiile”se înlocuieşte cu
„instituţie, organ, oficiu sau agenţie”,„instituţia, organul, oficiul sau agenţia”sau„instituţiile,
organele, oficiile sau agenţiile”şi, dupăcaz, teza se modificăîn consecinţădin punct de vedere
gramatical:

— articolul 195 alineatul (1) al doilea paragraf

— articolul 232 al doilea paragraf

— articolul 233 primul paragraf

— articolul 234 litera (b)

— articolul 255 alineatul (3), devenit articolul 16 A alineatul (3) al treilea paragraf;

7) La articolele următoare, cuvintele„Curtea de Justiţie”sau„Curții de Justiţie”se înlocuiesc cu
cuvintele„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”sau„Curții de Justiţie a Uniunii Europene”:

— articolul 83 alineatul (2) litera (d)

— articolul 88 alineatul (2) al doilea
paragraf

— articolul 95, devenit articolul 94,
alineatul (9)

— articolul 195 alineatul (1)

— articolul 225 A alşaselea paragraf

— articolul 226 al doilea paragraf

— articolul 227 primul paragraf

— articolul 228 alineatul (1) prima
referire

— articolul 229

— articolul 229 A

— articolul 230 primul paragraf

— articolul 231 primul paragraf

— articolul 232 primul paragraf

— articolul 233 primul paragraf

— articolul 234 primul paragraf

— articolul 235

— articolul 236

— articolul 237 teza introductivă

— articolul 238

— articolul 240

— articolul 242 prima teză

— articolul 243

— articolul 244

— articolul 247 alineatul (9), renumero-
tat (8)

— articolul 256 al doilea paragraf

La următoarele articole, dupăcuvântul„Curtea”se elimină„de Justiție”:

— articolul 227 al patrulea paragraf

— articolul 228 alineatul (1) a doua
referire

— articolul 230 al treilea paragraf

— articolul 231 al doilea paragraf

— articolul 232 al treilea paragraf

— articolul 234 al doileași al treilea
paragraf

— articolul 237 litera (d) a treia teză

— articolul 256 al patrulea paragraf

C 306/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2007



8) La articolele următoare, trimiterea la un alt articol din tratat se înlocuieşte cu trimiterea la un
articol din Tratatul privind Uniunea Europeanădupăcum urmează:

— articolul 21 al treilea paragraf, devenit al
patrulea paragraf:

trimitere la articolul 9 (prima trimitere)şi la arti-
colul 53 alineatul (1) (a doua trimitere)

— articolul 97b: trimitere la articolul 2

— articolul 98: trimitere la articolul 2 (prima trimitere)

— articolul 105 alineatul (1) a doua teză: trimitere la articolul 2

— articolul 215 al treilea paragraf, devenit al
patrulea paragraf:

trimitere la articolul 9 D alineatul (7) primul
paragraf;

9) (nu privește versiunea in limba română)

B. MODIFICĂRI SPECIFICE

PREAMBUL

10) La cel de-al doilea considerent, cuvântul„ţări”se înlocuieşte cu„state”şi în cadrul ultimului
considerent din preambul, cuvintele„AU DECIS crearea unei COMUNITĂŢI EUROPENEşi au
desemnat…”se înlocuiesc cu„AU DESEMNAT…”.

DISPOZIŢII COMUNE

11) Articolele 1și 2 se abrogă. Se introduce un articol 1a cu textul următor:

„Articolul 1a

(1) Prezentul tratat organizeazăfuncţionarea Uniuniişi stabilește domeniile, limiteleşi
condiţiile exercitării competenţelor sale.

(2) Prezentul tratatşi Tratatul privind Uniunea Europeanăreprezintătratatele pe care se
întemeiazăUniunea. Aceste douătratate, care au aceeaşi valoare juridică, sunt desemnate prin
cuvântul «tratatele».”.

17.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306/45



CATEGORIIŞI DOMENII DE COMPETENŢE

12) Se introduc un titlu nouşi noile articole 2 A-2 E, cu textul următor:

„TITLUL I

CATEGORIIŞI DOMENII DE COMPETENŢE ALE UNIUNII

Articolul 2 A

(1) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competenţăexclusivăîntr-un domeniu
determinat, numai Uniunea poate legiferaşi adopta acte cu forţăjuridicăobligatorie, statele
membre putând săfacăacest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru
punerea în aplicare a actelor Uniunii.

(2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competenţăpartajatăcu statele membre
într-un domeniu determinat, Uniuneaşi statele membre pot legiferaşi adopta acte obligatorii
din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre îşi exercităcompetenţa în măsura
în care Uniunea nuşi-a exercitat competenţa. Statele membre îşi exercitădin nou competenţa
în măsura în care Uniunea a hotărât săînceteze să şi-o mai exercite.

(3) Statele membre îşi coordoneazăpoliticile economiceşi de ocupare a forţei de muncăîn
conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul tratat, pentru definirea cărora Uniunea
dispune de competenţă.

(4) Uniunea este competentă, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind Uniunea
Europeană, sădefinească şi săpunăîn aplicare o politicăexternă şi de securitate comună,
inclusiv sădefineascătreptat o politicăde apărare comună.

(5) În anumite domeniişi în condiţiile prevăzute în tratate, Uniunea este competenta să
întreprindăacţiuni de sprijinire, coordonare sau completare a acţiunii statelor membre, fărăa
înlocui însăprin aceasta competenţa lor în aceste domenii.

Actele Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza dispoziţiilor tratatelor
referitoare la aceste domenii, nu pot implica armonizarea actelor cu putere de legeşi a
normelor administrative ale statelor membre.

(6) Întindereaşi condiţiile exercitării competenţelor Uniunii sunt stabilite prin dispoziţiile
tratatelor referitoare la fiecare domeniu.

Articolul 2 B

(1) Competenţa Uniunii este exclusivăîn următoarele domenii:

(a) uniunea vamală;

(b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne;
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(c) politica monetarăpentru statele membre a căror monedăeste euro;

(d) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul;

(e) politica comercialăcomună.

(2) De asemenea, competenţa Uniunii este exclusivăîn ceea ce priveşte încheierea unui
acord internaţional în cazul în care aceastăîncheiere este prevăzutăde un act legislativ al
Uniunii, ori este necesarăpentru a permite Uniunii săîşi exercite competenţa internă, sau în
măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica
domeniul de aplicare a acestora.

Articolul 2 C

(1) Competenţa Uniunii este partajatăcu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie
o competenţăcare nu se referăla domeniile menţionate la articolele 2 Bşi 2 E.

(2) Competenţele partajate între Uniuneşi statele membre se aplicăîn următoarele
domenii principale:

(a) piaţa internă;

(b) politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat;

(c) coeziunea economică, socială şi teritorială;

(d) agriculturaşi pescuitul, cu excepţia conservării resurselor biologice ale mării;

(e) mediul;

(f) protecţia consumatorului;

(g) transporturile;

(h) reţelele transeuropene;

(i) energia;

(j) spaţiul de libertate, securitateşi justiţie;

(k) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite
în prezentul tratat.

(3) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologiceşi spaţiului, Uniunea dispune de
competenţăpentru a desfăşura acţiunişi, în special, pentru definireaşi punerea în aplicare a
programelor, fărăca exercitarea acestei competenţe săpoatăavea ca efect împiedicarea statelor
membre de a-şi exercita propria competenţă.
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(4) În domeniile cooperării pentru dezvoltareşi ajutorului umanitar, Uniunea dispune de
competenţăpentru a întreprinde acţiunişi pentru a duce o politicăcomună, fărăca exercitarea
acestei competenţe săpoatăavea ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-şi
exercita propria competenţă.

Articolul 2 D

(1) Statele membre îşi coordoneazăpoliticile economice în cadrul Uniunii. În acest scop,
Consiliul adoptămăsurişi, în special, orientările generale ale acestor politici.

Statelor membre a căror monedăeste euro li se aplicădispoziţii speciale.

(2) Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forţei de
muncăale statelor membreşi, în special, prin definirea orientărilor acestor politici.

(3) Uniunea poate adopta iniţiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale
statelor membre.

Articolul 2 E

Uniunea este competentăsădesfăşoare acţiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a
acţiunii statelor membre. Prin finalitatea lor europeană, aceste acţiuni au următoarele domenii:

(a) protecţiaşi îmbunătăţirea sănătăţii umane;

(b) industria;

(c) cultura;

(d) turismul;

(e) educaţia, formarea profesională, tineretulşi sportul;

(f) protecţia civilă;

(g) cooperarea administrativă.”

DISPOZIŢII DE APLICARE GENERALĂ

13) Se introduc titlulși articolul 2 F, cu textul următor:

„TITLUL II

DISPOZIŢII DE APLICARE GENERALĂ

Articolul 2 F

Uniunea asigurăcoerenţa între diferitele sale politicişi acţiuni,ţinând seama de ansamblul
obiectivelor Uniuniişi respectând principiul de atribuire a competenţelor.”
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14) Articolul 3 alineatul (1) se abrogă. Alineatul (2) se modificădupăcum urmează: cuvintele
„…acţiunile prevăzute de prezentul articol,”se înlocuiesc cu„…acţiunile sale,”și se elimină
numerotarea sa.

15) Textul articolului 4 devine articolul 97b. Acesta se modificădupăcum se precizeazăîn
continuare la punctul 85.

16) Articolul 5 se abrogă; acesta este înlocuit de articolul 3b din Tratatul privind Uniunea
Europeană.

17) Se introduce un articol 5a cu textul următor:

„Articolul 5a

În definireaşi punerea în aplicare a politicilorşi acţiunilor sale, Uniuneaţine seama de cerinţele
privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, garantarea unei protecţii
sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precumşi de cerinţele privind un nivel
ridicat de educaţie, de formare profesională şi de protecţie a sănătăţii umane.”

18) Se introduce un articol 5b cu textul următor:

„Articolul 5b

În definireaşi punerea în aplicare a politicilorşi acţiunilor sale, Uniunea cautăsăcombatăorice
discriminare pe motive de sex, rasăsau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă
sau orientare sexuală.”

19) La articolul 6, cuvintele„prevăzute la articolul 3”se elimină.

20) Se introduce un articol 6a care preia formularea articolului 153 alineatul (2).

21) Se introduce un articol 6b care preia formularea părții dispozitive din Protocolul privind
protecţiaşi bunăstarea animalelor; cuvântul„, pescuitului,”se introduce după„agriculturii”,
cuvintele„și cercetării”se înlocuiesc cu„…cercetăriişi dezvoltării tehnologiceşi a spaţiului,”, iar
cuvintele„ca fiinţe sensibile,”se introduc dupăcuvintele„…a bunăstării animalelor”.

22) Articolele 7-10 se abrogă. Articolele 11și 11 A sunt înlocuite de articolul 10 din Tratatul
privind Uniunea Europeanăși de articolele 280 A-280 I din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, dupăcum se precizeazăla articolul 1 punctul 22 din prezentul tratatși la
punctul 278.

23) Textul articolului 12 devine articolul 16 D.

24) Textul articolului 13 devine articolul 16 E. Acesta se modificădupăcum se precizeazăîn
continuare la punctul 33.

25) Textul articolului 14 devine articolul 22a. Acesta se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 41.

26) Textul articolului 15 devine articolul 22b. Acesta se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 42.
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27) Articolul 16 se modificădupăcum urmează:

(a) la începutul articolului, cuvintele„fărăa aduce atingere articolelor 73, 86și 87,…” se
înlocuiesc cu„fărăa aduce atingere articolului 3a din Tratatul privind Uniunea Europeană
și articolelor 73, 86și 87 din prezentul tratat,…”;

(b) la finalul primei teze, cuvintele„…şi în condiţiile care săle permităîndeplinirea
misiunilor lor.”Se înlocuiesc cu„…şi în condiţii, în special economiceşi financiare, care
săle permităîndeplinirea misiunilor lor.”;

(c) se introduce o nouătezăcu textul următor:

„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu
procedura legislativăordinară, stabilesc aceste principiişi prevăd aceste condiţii, fărăa
aduce atingere competenţei statelor membre de a furniza aceste servicii, de a încredinţa
prestarea lorşi de a le finanţa, cu respectarea tratatelor.”

28) Se introduce un articol 16 A care preia formularea articolului 255; acesta se modificădupă
cum urmează:

(a) alineatul (1) este precedat de textul următor care constituie alineatele (1)și (2), aline-
atul (1) se renumerotează(3), iar alineatele (2)şi (3) devin paragrafe:

„(1) În scopul promovării unei bune guvernărişi asigurării participării societăţii civile,
instituţiile, organele, oficiileşi agenţiile Uniunii acţioneazărespectând în cel mai înalt grad
principiul transparenţei.

(2) Parlamentul European se întruneşte înşedinţe publice, de asemeneaşi Consiliul în
cazul în care dezbateşi voteazăun proiect de act legislativ.”

(b) la alineatul (1), renumerotat (3), care devine primul paragraf al acestui alineat (3), se
introduce cuvântul„statutar”după„sediul”, cuvintele„Parlamentului European, Consiliului
şi Comisiei”se înlocuiesc cu„instituţiilor, organelor, oficiilorşi agenţiilor Uniunii,
indiferent de suportul pe care se aflăaceste documente”, iar cuvintele„alineatele (2)şi (3)”
se înlocuiesc cu cuvintele„prezentul alineat”.

(c) la alineatul (2), care devine al doilea paragraf al alineatulului (1), renumerotat (3), se
introduc cuvintele„prin regulamente”după„se stabilesc”, iar cuvintele„în următorii doi
ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam”se elimină;

(d) la alineatul (3), care devine al treilea paragraf al alineatulului (1), renumerotat (3), cuvintele
„…menţionatăanterior elaborează…”se înlocuiesc cu„…asigurătransparenţa lucrărilor
lorşi elaborează…”, la finalul paragrafului se introduc cuvintele„…, în conformitate cu
regulamentele menţionate la al doilea paragraf”şi se adaugădouănoi paragrafe cu textul
următor:

„Dispoziţiile prezentului alineat se aplicăCurţii de Justiţie a Uniunii Europene, Băncii
Centrale Europeneşi Băncii Europene de Investiţii numai în cazul în care exercităfuncţii
administrative.
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Parlamentul Europeanşi Consiliul asigurăpublicarea documentelor privind procedurile
legislative în condiţiile prevăzute de regulamentele menţionate la al doilea paragraf.”

29) Se introduce un articol 16 B, care înlocuiește articolul 286, cu textul următor:

„Articolul 16 B

(1) Orice persoanăare dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, stabilesc normele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiileşi agenţiile Uniunii, precumşi
de către statele membre în exercitarea activităţilor care fac parte din domeniul de aplicare a
dreptului Uniunii, precumşi normele privind libera circulaţie a acestor date. Respectarea
acestor norme face obiectul controlului unor autorităţi independente.

Normele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevăzute
la articolul 25a din Tratatul privind Uniunea Europeană.”

30) Se introduce un nou articol 16 C cu textul următor:

„Articolul 16 C

(1) Uniunea respectă şi nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul
dreptului naţional, bisericileşi asociaţiile sau comunităţile religioase din statele membre.

(2) Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului
naţional, organizaţiile filosoficeşi neconfesionale.

(3) Recunoscându-le identitateaşi contribuţia specifică, Uniunea menţine un dialog
deschis, transparentşi constant cu aceste bisericişi organizaţii.”

NEDISCRIMINAREAŞI CETĂŢENIA

31) Denumirea părţii a doua se înlocuieşte cu denumirea următoare:„NEDISCRIMINAREAŞI
CETĂŢENIA UNIUNII”.

32) Se introduce un articol 16 D, care preia formularea articolului 12.

33) Se introduce un articol 16 E, care preia formularea articolului 13; la alineatul (2), cuvintele
„…în cazul în care Consiliul adoptă…”se înlocuiesc cu„…Parlamentul Europeanşi Consiliul,
hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, pot adopta principiile de bază…”,
iar cuvintele de la final„…, hotărăşte în conformitate cu procedura prevăzutăla articolul 251”
se elimină.
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34) Articolul 17 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele„o completează”se înlocuiesc cu„se adaugăacesteia”;

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Cetăţenii Uniunii au drepturileşi obligaţiile prevăzute în tratate. Aceştia se
bucură, printre altele, de:

(a) dreptul de liberăcirculaţieşişedere pe teritoriul statelor membre;

(b) dreptul de a alegeşi de a fi aleşi în Parlamentul European, precumşi la alegerile locale
în statul membru unde îşi au reşedinţa, în aceleaşi condiţii caşi resortisanții acestui
stat;

(c) dreptul de a se bucura, pe teritoriul uneiţări terţe în care statul membru ai cărui
resortisanţi sunt nu este reprezentat, de protecţie din partea autorităţilor diplomatice
şi consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii caşi resortisanţii acestui
stat;

(d) dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului
European, precumşi dreptul de a se adresa instituţiilorşi organelor consultative ale
Uniunii în oricare dintre limbile tratatelorşi de a primi răspuns în aceeaşi limbă.

Aceste drepturi se exercităîn condiţiileşi limitele definite prin tratateşi prin măsurile
adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.”

35) Articolul 18 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (2), cuvintele„…Consiliul poate adopta…”se înlocuiesc cu„…Parlamentul
Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, pot
adopta…”, iar teza finalăse elimină;

(b) alineatul (3) se înlocuieşte cu textul următor:

„(3) În aceleaşi scopuri ca cele menţionate la alineatul (1)şi în cazul în care tratatele
nu au prevăzut puteri de acţiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o
procedurălegislativăspecială, poate adopta măsuri în domeniul securităţii sociale sau al
protecţiei sociale. Consiliul hotărăşte în unanimitate, dupăconsultarea Parlamentului
European.”
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36) La articolul 20, cuvintele„…stabilesc între ele normele necesareşi…” se înlocuiesc cu
„…adoptădispoziţiile necesareşi…”. Se adaugăun nou paragraf, cu următorul text:

„Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială şi dupăconsultarea
Parlamentului European, poate adopta directive care săstabileascămăsurile de coordonareşi de
cooperare necesare pentru a facilita aceastăprotecţie.”

37) La articolul 21, se introduce un prim paragraf, nou, cu următorul text:

„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura
legislativăordinară, adoptădispoziţiile referitoare la procedurileşi condiţiile necesare pentru
prezentarea unei iniţiative cetăţeneşti în înţelesul articolului 8 B din Tratatul privind Uniunea
Europeană, inclusiv numărul minim de state membre din care trebuie săprovinăcetăţenii care
prezintăo astfel de iniţiativă.”

38) La articolul 22 al doilea paragraf, cuvintele„…drepturile prevăzute în prezenta parte, dispoziţii
a căror adoptare o recomandăstatelor membre, în conformitate cu normele lor constituţionale
…”se înlocuiesc cu„…drepturile enumerate la articolul 17 alineatul (2). Respectivele dispoziţii
intrăîn vigoare numai dupăce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele
lor constituţionale.”

39) În denumirea părţii a treia, dupăcuvântul„POLITICILE”se introduc„ŞI ACŢIUNILE INTERNE”.

PIAŢA INTERNĂ

40) La începutul părţii a treia se introduce un titlu I cu denumirea„PIAŢA INTERNĂ”

41) Se introduce un articol 22a, care preia formularea articolului 14. Alineatul (1) se înlocuieşte cu
textul următor:

„(1) Uniunea adoptămăsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne,
în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor.”

42) Se introduce un articol 22b, care preia formularea articolului 15. La primul paragraf, cuvintele
„…pe parcursul perioadei de instituire…”se înlocuiesc cu„…pentru instituirea…”.

43) Numerotarea titlului I privind libera circulaţie a mărfurilor devine„Ia”.

44) La articolul 23 alineatul (1), cuvintele„…se întemeiazăpe…”se înlocuiesc cu„este alcătuită
dintr-o”.

45) Dupăarticolul 27 se introduce un capitol 1a, cu denumirea„COOPERAREA VAMALĂ”şi se
introduce un articol 27a care preia formularea articolului 135, iar ultima tezăa articolului 135
se elimină.
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AGRICULTURAŞI PESCUITUL

46) În denumirea titlului II, se adaugăcuvintele„ŞI PESCUITUL”.

47) Articolul 32 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) se introduce un prim paragraf nou, cu textul următor:

„(1) Uniunea defineşteşi pune în aplicare o politicăcomunăîn domeniul agriculturii
şi pescuitului.”, textul primului alineat existent devenind al doilea paragraf.

La al doilea paragraf, în prima tezădupăcuvântul„agricultura”se introduce cuvântul
„, pescuitul”şi se adaugăteza următoare ca ultimătezăa paragrafului:„Referirile la politica
agricolăcomunăsau la agricultură şi utilizarea termenului «agricol» se înţeleg ca făcând
referireşi la pescuit, având în vedere caracteristicile speciale ale acestui sector.”;

(b) la alineatul (2), dupăcuvântul„instituirii”se introduc cuvintele„…sau funcţionării”.

(c) la alineatul (3) cuvintele„la prezentul tratat”se elimină;

48) Articolul 36 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, înaintea cuvintelor„de Consiliu”se introduc cuvintele„de Parlamentul
Europeanşi”, iar trimiterea la alineatul (3) se elimină.

(b) la al doilea paragraf, teza introductivăse înlocuieşte cu următoarea teză:„Consiliul poate
autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:”

49) Articolul 37 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1) se elimină.

(b) alineatul (2) se renumerotează(1); fragmentul de teză„Comisia, având în vedere lucrările
conferinţei menţionate la alineatul (1), prezintă, dupăconsultarea Comitetului Economic
şi Socialşi în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, propuneri…”
se înlocuieşte cu„Comisia prezintăpropuneri…”, iar al treilea paragraf se elimină;

(c) se introduc, alineatele (2)şi (3), noi, cu textul următor, iar alineatele următoare se
renumerotează:

„(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura
legislativăordinară şi dupăconsultarea Comitetului Economicşi Social, stabilesc
organizarea comunăa pieţelor agricole prevăzutăla articolul 34 alineatul (1), precum
şi celelalte dispoziţii necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în
domeniul agriculturiişi pescuitului.
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(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptămăsurile privind stabilirea preţurilor, a
taxelor, a ajutoarelorşi a contingentelor, precumşi privind stabilireaşi repartizarea
posibilităţilor de pescuit.”

(d) la alineatul (3), renumerotat (4), în teza introductivă, se eliminăcuvintele„Consiliul,
hotărând cu majoritate calificată”;

(e) la alineatul (4), renumerotat (5), în primul fragment de teză, cuvintele„săexiste”se
înlocuiesc cu cuvintele„sănu existe”.

LIBERA CIRCULAŢIE A LUCRĂTORILOR

50) La articolul 39 alineatul (3) litera (d), se eliminăcuvintele„de aplicare”.

51) Articolul 42 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele„…lucrătorilor migranţişi persoanelor aflate în întreţinerea
acestora:”se înlocuiesc cu„lucrătorilor migranţi salariaţi sau care desfăşoarăo activitate
independentă şi persoanelor aflate în întreţinerea acestora:”

(b) ultimul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„În cazul în care un membru al Consiliului declarăcăun proiect de act legislativ
menţionat la primul paragraf ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului său
de securitate socială, inclusiv în ceea ce priveşte domeniul său de aplicare, costul sau
structura financiară, ori ar aduce atingere echilibrului financiar al respectivului sistem,
poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativăordinarăse
suspendă. Dupădezbaterişi în termen de patru luni de la aceastăsuspendare, Consiliul
European:

(a) retrimite proiectul Consiliului, caz în care înceteazăsuspendarea procedurii legislative
ordinare, sau

(b) nu acţioneazăîn niciun fel sau solicităComisiei săprezinte o nouăpropunere; în
acest caz se considerăcăactul propus iniţial nu a fost adoptat.”

DREPTUL DE STABILIRE

52) La articolul 44 alineatul (2), la începutul primului paragraf se adaugăcuvintele„Parlamentul
European”.

53) La articolul 45 al doilea paragraf, cuvintele„Consiliul, hotărând cu majoritate calificatăla
propunerea Comisiei, poate…”se înlocuiesc cu„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând
în conformitate cu procedura legislativăordinară, pot…”.
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54) Articolul 47 se modificădupăcum urmează:

(a) la finalul alineatului (1) se adaugăfragmentul de tezăurmător:„, precumşi privind
coordonarea actelor cu putere de legeşi a actelor administrative ale statelor membre cu
privire la accesul la activităţile independenteşi la exercitarea acestora.”;

(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează(2). Cuvântul„liberalizarea”se
înlocuieşte cu„eliminarea”, iar cuvintele„va fi”se înlocuiesc cu„este”.

55) Se introduce un articol 48a, care preia formularea articolului 294.

SERVICIILE

56) Articolul 49 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele„stat al Comunităţii”se înlocuiesc cu„stat membru”;

(b) la al doilea paragraf, cuvintele„Consiliul, hotărând cu majoritate calificatăla propunerea
Comisiei, poate extinde…”se înlocuiesc cu„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând
în conformitate cu procedura legislativăordinară, pot extinde…”.

57) La articolul 50 al treilea paragraf, cuvântul„ţara”se înlocuiește cu„statul membru”, iar cuvintele
„această ţară”se înlocuiesc cu„acest stat”.

58) La articolul 52 alineatul (1), cuvintele„…Consiliul, la propunerea Comisiei, dupăconsultarea
Comitetului Economicşi Socialşi a Parlamentului European, hotărăşte…” se înlocuiesc cu
„…Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, dupăconsultarea Comitetului Economicşi Social, hotărăsc…”.

59) La articolul 53, cuvintele„…se declarădispuse săprocedeze la liberalizarea…”se înlocuiesc cu
„…depun eforturi pentru a proceda la liberalizarea…”.

CAPITALURILE

60) La articolul 57 alineatul (2), cuvintele„…hotărând cu majoritate calificatăla propunerea
Comisiei, Consiliul poate săadopte măsuri…” se înlocuiesc cu„…Parlamentul Europeanşi
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, adoptămăsurile…”, iar
ultima tezăa alineatulului (2) devine alineatul (3) cu următorul text:

„(3) Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o
procedurălegislativăspecială, în unanimitateşi dupăconsultarea Parlamentului European,
poate adopta măsuri care reprezintăun regres în dreptul Uniunii în ceea ce priveşte
liberalizarea circulaţiei capitalurilor având ca destinaţie sau provenind dinţări terţe.”
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61) La articolul 58 se adaugăun alineat (4), nou, cu textul următor:

„(4) În absența unor măsuri de aplicare a articolului 57 alineatul (3), Comisia sau, în
absența unei decizii a Comisiei în termen de trei luni de la data solicitării statului membru în
cauză, Consiliul poate adopta o decizie care sădispunăca măsurile fiscale restrictive adoptate
de un stat membru faţăde una sau mai multeţări terţe săfie considerate conforme tratatelor,
cu condiţia ca acestea săfie justificate în raport cu unul dintre obiectivele Uniuniişi compatibile
cu buna funcţionare a pieţei interne. Consiliul hotărăşte în unanimitate, la solicitarea unui stat
membru.”

62) Articolul 60 devine articolul 61 H. Acesta se modificădupăcum se precizeazăla punctul 64.

SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATEŞI JUSTIŢIE

63) Un titlu IV, cu denumirea„SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATEŞI JUSTIŢIE”înlocuieşte
titlul IV privind vizele, dreptul de azil, imigrareaşi alte politici referitoare la libera circulaţie a
persoanelor. Acest titlu cuprinde următoarele capitole:

Capitolul 1: Dispoziţii generale

Capitolul 2: Politicile privind controlul la frontiere, dreptul de azilşi imigrarea

Capitolul 3: Cooperarea judiciarăîn materie civilă

Capitolul 4: Cooperarea judiciarăîn materie penală

Capitolul 5: Cooperarea poliţienească

DISPOZIŢII GENERALE

64) Articolul 61 se înlocuieşte cu capitolul 1şi articolele 61-61 I următoare. De asemenea, arti-
colul 61 înlocuiește articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeanăexistent, articolul 61 D
înlocuiește articolul 36 din tratatul respectiv, articolul 61 E înlocuiește articolul 64 alineatul (1)
din Tratatul de instituire a Comunității Europeneși articolul 33 din Tratatul privind Uniunea
Europeanăexistent, articolul 61 G înlocuiește articolul 66 din Tratatul de instituire a
Comunității Europeneși articolul 61 H preia formularea articolului 60 din acest din urmă
tratat, dupăcum se precizeazăla punctul 62:

„CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 61

(1) Uniunea constituie un spaţiu de libertate, securitateşi justiţie, cu respectarea drepturilor
fundamentaleşi a diferitelor sisteme de dreptşi tradiţii juridice ale statelor membre.
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(2) Uniunea asigurăabsența controalelor asupra persoanelor la frontierele interneşi
dezvoltăo politicăcomunăîn domeniul dreptului de azil, al imigrăriişi al controlului la
frontierele externe care este întemeiatăpe solidaritatea între statele membreşi care este
echitabilăfaţăde resortisanţiiţărilor terţe. În înțelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilaţi
resortisanţilorţărilor terţe.

(3) Uniunea acţioneazăpentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de
prevenire a criminalităţii, a rasismuluişi a xenofobiei, precumşi de combatere a acestora, prin
măsuri de coordonareşi de cooperare între autorităţile poliţieneştişi judiciareşi alte autorităţi
competente, precumşi prin recunoaşterea reciprocăa deciziilor judiciare în materie penală şi,
dupăcaz, prin apropierea legislaţiilor penale.

(4) Uniunea faciliteazăaccesul la justiţie, în special pe baza principiului recunoaşterii
reciproce a deciziilor judiciareşi extrajudiciare în materie civilă.

Articolul 61 A

Consiliul European defineşte orientările strategice ale planificării legislativeşi operaţionale în
cadrul spaţiului de libertate, securitateşi justiţie.

Articolul 61 B

Parlamentele naţionale asigură, cu privire la propunerileşi iniţiativele legislative prezentate în
cadrul capitolelor 4şi 5, respectarea principiului subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul
privind aplicarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii.

Articolul 61 C

Fărăa aduce atingere articolelor 226, 227și 228, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate
adopta măsurile de stabilire a condiţiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia,
realizeazăo evaluare obiectivă şi imparţialăa punerii în aplicare, de către autorităţile statelor
membre, a politicilor Uniunii prevăzute în prezentul titlu, în special în scopul de a favoriza
aplicarea deplinăa principiului recunoaşterii reciproce. Parlamentul Europeanşi parlamentele
naţionale sunt informate cu privire la conţinutulşi rezultatele evaluării.

Articolul 61 D

În cadrul Consiliului se instituie un comitet permanent care săasigure în cadrul Uniunii
promovareaşi consolidarea cooperării operaţionale în materie de securitate internă. Fărăa
aduce atingere articolului 207, comitetul promoveazăcoordonarea acţiunii autorităţilor
competente ale statelor membre. La lucrările comitetului pot fi implicați reprezentanţii
organelor, ai oficiilorşi ai agenţiilor în cauzăale Uniunii. Parlamentul Europeanşi parlamentele
naţionale sunt informate cu privire la derularea acestor lucrări.

Articolul 61 E

Prezentul titlu nu aduce atingere exercitării responsabilităţilor care revin statelor membre
pentru menţinerea ordinii publiceşi pentru apărarea securităţii interne.
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Articolul 61 F

Statele membre au libertatea de a organiza între eleşi sub autoritatea lor forme de cooperareşi
de coordonare pe care le considerăoportune, între serviciile competente ale administraţiilor
acestora care răspund de asigurarea securităţii naţionale.

Articolul 61 G

Consiliul adoptămăsuri în vederea asigurării cooperării administrative între serviciile
competente ale statelor membre în domeniile menţionate în prezentul titlu, precumşi între
serviciile respectiveşi Comisie. Acesta hotărăşte la propunerea Comisiei, sub rezerva arti-
colului 61 Işi dupăconsultarea Parlamentului European.

Articolul 61 H

În cazul în care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunţate la articolul 61, în ceea ce
priveşte prevenireaşi combaterea terorismuluişi a activităţilor conexe, Parlamentul Europeanşi
Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativăordinară,
definesc cadrul măsurilor administrative privind circulaţia capitalurilorşi plăţile, cum ar fi
îngheţarea fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor economice care aparţin unor
persoane fizice sau juridice, grupuri sau entităţi fărăcaracter statal, sunt în proprietatea acestora
sau sunt deţinute de acestea.

Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptămăsurile pentru punerea în aplicare a cadrului
prevăzut la primul paragraf.

Actele menţionate la prezentul articol cuprind dispoziţiile necesare în materie de garanţii
juridice.

Articolul 61 I

Actele menţionate în capitolele 4şi 5, precumşi măsurile menţionate la articolul 61 G care
asigurăo cooperare administrativăîn domeniile menţionate în aceste capitole, se adoptă:

(a) la propunerea Comisiei; sau

(b) la iniţiativa unui sfert din statele membre.”

CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZILŞI IMIGRAREA

65) Articolele 62-64 sunt înlocuite de capitolul 2și articolele 62-63b următoare. Articolul 62
înlocuiește articolul 62, articolul 63 alineatele (1)și (2) înlocuiesc articolul 63 punctele 1și 2,
articolul 63 alineatul (3) înlocuiește articolul 64 alineatul (2)și articolul 63a înlocuiește
articolul 63 punctele 3și 4:
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„CAPITOLUL 2

POLITICI PRIVIND CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZILŞI IMIGRAREA

Articolul 62

(1) Uniunea dezvoltăo politicăcare urmăreşte:

(a) săasigure absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne,
indiferent de cetăţenie;

(b) săasigure controlul persoanelorşi supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe;

(c) săintroducătreptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativăordinară, adoptămăsurile privind:

(a) politica comunăa vizelorşi a altor permise deşedere de scurtădurată;

(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe;

(c) condiţiile în care resortisanţiiţărilor terţe pot circula liber, pentru o duratăscurtă, în
interiorul Uniunii;

(d) orice măsurănecesarăpentru instituirea treptatăa unui sistem integrat de administrare a
frontierelor externe;

(e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetăţenie, la trecerea frontierelor
interne.

(3) În cazul în care o acţiune a Uniunii se dovedeşte necesarăpentru a facilita exercitarea
dreptului menţionat la articolul 17 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut atribuţii în
acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, poate adopta
dispoziţii referitoare la paşapoarte, cărţi de identitate, permise deşedere sau oricare alt
document asimilat. Consiliul hotărăşte în unanimitate, dupăconsultarea Parlamentului
European.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere competenţei statelor membre privind delimitarea
geograficăa frontierelor acestora, în conformitate cu dreptul internaţional.

Articolul 63

(1) Uniunea dezvoltăo politicăcomunăîn domeniul dreptului de azil, al protecţiei
subsidiareşi al protecţiei temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui
resortisant dintr-oţarăterţăcare are nevoie de protecţie internaţională şi de a asigura
respectarea principiului nereturnării. Aceastăpoliticătrebuie săfie în conformitate cu
Convenţia de la Geneva la 28 iulie 1951şi cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul
refugiaţilor, precumşi cu alte tratate din domeniu.
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(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativăordinară, adoptămăsurile referitoare la un sistem european comun de
azil, care cuprinde:

(a) un regim unitar de azil în favoarea resortisanţilorţărilor terţe, valabil în toatăUniunea;

(b) un regim unitar de protecţie subsidiarăpentru resortisanţiiţărilor terţe care, fărăsăobţină
azil european, au nevoie de protecţie internaţională;

(c) un sistem comun de protecţie temporarăa persoanelor strămutate în cazul unui aflux
masiv;

(d) proceduri comune de acordareşi de retragere a regimului unitar de azil sau de protecţie
subsidiară;

(e) criteriişi mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de azil sau de protecţie subsidiară;

(f) norme referitoare la condiţiile de primire a solicitanţilor dreptului de azil sau de protecţie
subsidiară;

(g) parteneriatulşi cooperarea cuţările terţe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care
solicitădrept de azil, protecţie subsidiarăsau temporară.

(3) În cazul în care unul sau mai multe state membre se aflăîntr-o situaţie de urgenţă
caracterizatăde un aflux brusc de resortisanţi dinţări terţe, Consiliul, la propunerea Comisiei,
poate adopta măsuri provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta
hotărăşte dupăconsultarea Parlamentului European.

Articolul 63a

(1) Uniunea dezvoltăo politicăcomunăde imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate
etapele, gestionarea eficientăa fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanţilor
ţărilor terţe aflaţi în situaţie deşedere legalăîn statele membre, precumşi prevenirea imigrării
ilegaleşi a traficului de persoaneşi combaterea susţinutăa acestora.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativăordinară, adoptămăsuri în următoarele domenii:

(a) condiţiile de intrareşi deşedere, precumşi normele privind acordarea de către statele
membre a vizelorşi a permiselor deşedere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii
familiei;

(b) definirea drepturilor resortisanţilorţărilor terţe aflaţi în situaţie deşedere legalăpe
teritoriul unui stat membru, inclusiv condiţiile care reglementeazălibertatea de circulaţieşi
deşedere în celelalte state membre;
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(c) imigrarea clandestină şişederea ilegală, inclusiv expulzareaşi repatrierea persoanelor aflate
în situaţie deşedere ilegală;

(d) combaterea traficului de persoane, în special de femeişi copii.

(3) Uniunea poate încheia cuţări terţe acorduri privind readmisia, înţările lor de origine
sau de provenienţă, a resortisanţilorţărilor terţe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc
condiţiile de intrare, de prezenţăsau deşedere pe teritoriul unuia dintre statele membre.

(4) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, pot stabili măsuri pentru încurajareaşi sprijinirea acţiunii statelor membre, cu scopul
de a favoriza integrarea resortisanţilorţărilor terţe aflaţi în situaţie deşedere legalăpe teritoriul
lor, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de legeşi a normelor administrative ale
statelor membre.

(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul
admiterii pe teritoriul acestora a resortisanţilor unorţări terţe, provenind dinţări terţe, în
căutarea unui loc de muncăîn calitate de lucrători salariaţi sau pentru a desfăşura o activitate
independentă.

Articolul 63b

Politicile Uniunii menţionate la prezentul capitolşi punerea în aplicare a acestora sunt
reglementate de principiul solidarităţiişi al distribuirii echitabile a răspunderii între statele
membre, inclusiv pe plan financiar. Ori de câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în
temeiul prezentului capitol cuprind măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.”

COOPERAREA JUDICIARĂÎN MATERIE CIVILĂ

66) Articolul 65 se înlocuieşte cu capitolul 3şi articolul 65, dupăcum urmează:

„CAPITOLUL 3

COOPERAREA JUDICIARĂÎN MATERIE CIVILĂ

Articolul 65

(1) Uniunea dezvoltăo cooperare judiciarăîn materie civilăcu incidenţătransfrontalieră,
întemeiatăpe principiul recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciareşi extrajudiciare. Această
cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor cu putere de legeşi a
normelor administrative ale statelor membre.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativăordinară, adoptămăsuri, în special atunci când acestea sunt necesare
pentru buna funcţionare a pieţei interne, care urmăresc săasigure:

(a) recunoaşterea reciprocăîntre statele membre a deciziilor judiciareşi extrajudiciareşi
executarea acestora;
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(b) comunicareaşi notificarea transfrontalierăa actelor judiciareşi extrajudiciare;

(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legişi de
competenţă;

(d) cooperarea în materie de obţinere a probelor;

(e) accesul efectiv la justiţie;

(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, la nevoie prin
favorizarea compatibilităţii normelor de procedurăcivilăaplicabile în statele membre;

(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluţionare a litigiilor;

(h) sprijinirea formării profesionale a magistraţilorşi a personalului din justiţie.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au implicaţii
transfrontaliere sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăşte în conformitate cu o procedură
legislativăspecială. Acesta hotărăşte în unanimitate, dupăconsultarea Parlamentului European.

Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care sădetermine aspectele din
dreptul familiei care au implicaţii transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate
prin procedura legislativăordinară. Consiliul hotărăşte în unanimitate, dupăconsultarea
Parlamentului European.

Propunerea menţionatăla al doilea paragraf se transmite parlamentelor naţionale. În cazul
opoziţiei unui parlament naţional, notificate în termen deşase luni de la aceastătransmitere,
decizia nu se adoptă. În cazul în care nu existănicio opoziţie, Consiliul poate adopta respectiva
decizie.”

COOPERAREA JUDICIARĂÎN MATERIE PENALĂ

67) Articolul 66 este înlocuit de articolul 61 G dupăcum se precizeazăla punctul 64și arti-
colele 67-69 se abrogă. Se introduc capitolul 4şi articolele 69 A-69 E următoare. Arti-
colele 69 A, 69 Bși 69 D înlocuiesc articolul 31 din Tratatul privind Uniunea Europeană
existent, dupăcum se precizeazăla articolul 1 punctul 51 din prezentul tratat:

„CAPITOLUL 4

COOPERAREA JUDICIARĂÎN MATERIE PENALĂ

Articolul 69 A

(1) Cooperarea judiciarăîn materie penalăîn cadrul Uniunii se întemeiazăpe principiul
recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreștişi a deciziilor judiciareşi include apropierea
actelor cu putere de legeşi a normelor administrative ale statelor membre în domeniile
prevăzute la alineatul (2)şi la articolul 69 B.
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Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară,
adoptămăsurile privind:

(a) instituirea unor normeşi proceduri care săasigure recunoaşterea, în întreaga Uniune, a
tuturor categoriilor de hotărâri judecătoreștişi decizii judiciare;

(b) prevenireaşi soluţionarea conflictelor de competenţăîntre statele membre;

(c) sprijinirea formării profesionale a magistraţilorşi a personalului din justiţie;

(d) facilitarea cooperării dintre autorităţile judiciare sau echivalente ale statelor membre în
materie de urmărire penală şi executare a deciziilor.

(2) În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoaşterea reciprocăa hotărârilor
judecătoreștişi a deciziilor judiciare, precumşi cooperarea poliţienească şi judiciarăîn materie
penalăcu dimensiune transfrontalieră, Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin
directive în conformitate cu procedura legislativăordinară, pot stabili norme minime. Aceste
norme minime iau în considerare diferenţele existente între tradiţiile juridiceşi sistemele de
drept ale statelor membre.

Acestea se referăla:

(a) admisibilitatea reciprocăa probelor între statele membre;

(b) drepturile persoanelor în procedura penală;

(c) drepturile victimelor criminalității;

(d) alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat în prealabil
printr-o decizie; pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotărăşte în unanimitate, după
aprobarea Parlamentului European.

Adoptarea normelor minime prevăzute la prezentul alineat nu împiedicăstatele membre să
menţinăsau săadopte un nivel mai ridicat de protecţie a persoanelor.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului considerăcăun proiect de directivăprevăzut
la alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiţie penală,
acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativăordinară
se suspendă. Dupădezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de
la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii
legislative ordinare.

În acelaşi termen, în cazul unui dezacordşi în cazul în care cel puţin nouăstate membre doresc
instituirea unei forme de cooperare consolidatăpe baza proiectului de directivărespectiv,
acestea informeazăParlamentul European, Consiliulşi Comisia în consecinţă. În acest caz,
autorizarea de a institui o formăde cooperare consolidată, prevăzutăla articolul 10 aline-
atul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul
tratat se considerăacordată şi se aplicădispoziţiile privind formele de cooperare consolidată.
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Articolul 69 B

(1) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu
procedura legislativăordinară, pot stabili norme minime cu privire la definirea infracţiunilor
şi a sancțiunilor în domenii ale criminalităţii de o gravitate deosebităde dimensiune
transfrontalierăce rezultădin natura sau impactul acestor infracţiuni ori din nevoia specialăde
a le combate pornind de la o bazăcomună.

Aceste domenii ale criminalităţii sunt următoarele: terorismul, traficul de persoaneşi
exploatarea sexualăa femeilorşi a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme,
spălarea banilor, corupţia, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică şi
criminalitatea organizată.

În funcţie de evoluţia criminalităţii, Consiliul poate adopta o decizie care săidentifice alte
domenii ale criminalităţii care îndeplinesc criteriile prevăzute la prezentul alineat. Consiliul
hotărăşte în unanimitate, dupăaprobarea Parlamentului European.

(2) În cazul în care apropierea actelor cu putere de legeşi a normelor administrative ale
statelor membre în materie penalăse dovedeşte indispensabilăpentru a asigura punerea în
aplicare eficientăa unei politici a Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de
armonizare, prin directive se pot stabili norme minime referitoare la definirea infracţiunilorşi a
sancțiunilor în domeniul în cauză. Directivele se adoptăprintr-o procedurălegislativăordinară
sau specialăidenticăcu cea utilizatăpentru adoptarea măsurilor de armonizare în cauză, fărăa
aduce atingere articolului 61 I.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului considerăcăun proiect de directivă
prevăzutăla alineatul (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de
justiţie penală, acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura
legislativăordinarăse suspendă. Dupădezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în
termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând
suspendarea procedurii legislative ordinare.

În acelaşi termen, în cazul unui dezacordşi în cazul în care cel puţin nouăstate membre doresc
stabilirea unei cooperări consolidate pe baza proiectului de directivărespectiv, acestea
informeazăParlamentul European, Consiliulşi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea
de a stabili o formăde cooperare consolidată, prevăzutăla articolul 10 alineatul (2) din Tratatul
privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră
acordată şi se aplicădispoziţiile privind formele de cooperare consolidată.

Articolul 69 C

Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară,
pot stabili măsuri pentru a încurajaşi sprijini acţiunea statelor membre în domeniul prevenirii
criminalităţii, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de legeşi a normelor
administrative ale statelor membre.
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Articolul 69 D

(1) Eurojust are misiunea de a susțineşi consolida coordonareaşi cooperarea dintre
autorităţile naţionale de cercetareşi urmărire penalăîn legăturăcu formele grave de
criminalitatecare afecteazădouăsau mai multe state membre sau care impun urmărirea penală
pe baze comune, prin operaţiuni întreprinse de autorităţile statelor membreşi de Europolşi
prin informaţii furnizate de acestea.

În acest context, Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate
cu procedura legislativăordinară, determinăstructura, funcţionarea, domeniul de acţiuneşi
atribuţiile Eurojust. Aceste atribuţii pot include:

(a) începerea de cercetări penale, precumşi propunerea de începere a urmăririi penale
efectuate de autorităţile naţionale competente, în special cele referitoare la infracţiuni care
aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii;

(b) coordonarea cercetărilorşi a urmăririlor penale prevăzute la litera (a);

(c) consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluţionarea conflictelor de competenţă şi
prin strânsa cooperare cu Reţeaua JudiciarăEuropeană.

Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, condiţiile de implicare a Parlamentului Europeanşi
a parlamentelor naţionale la evaluarea activităţilor Eurojust.

(2) În cadrul urmăririlor penale prevăzute la alineatul (1)şi fărăa aduce atingere arti-
colului 69 E, actele oficiale de procedurăjudiciarăsunt îndeplinite de autorităţile naţionale
competente.

Articolul 69 E

(1) Pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii,
Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, poate
institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după
aprobarea Parlamentului European.

În cazul în care nu existăunanimitate, un grup compus din cel puţin nouăstate membre poate
solicita ca proiectul de regulament săfie trimis spre examinare Consiliului European. În acest
caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. Dupădezbateri, în cazul realizării unui
consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul
Consiliului, spre adoptare.

În acelaşi termen, în cazul unui dezacordşi în cazul în care cel puţin nouăstate membre doresc
stabilirea unei forme de cooperare consolidatăpe baza proiectului de regulament respectiv,
acestea informeazăParlamentul European, Consiliulşi Comisia în consecinţă. În acest caz,
autorizarea de a stabili o formăde cooperare consolidată, menţionatăla articolul 10 aline-
atul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul
tratat, se considerăacordatăși se aplicădispoziţiile privind formele de cooperare consolidată.
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(2) Parchetul European are competenţa de a cerceta, de a urmărişi de a trimite în judecată,
dupăcaz în colaborare cu Europol, autoriişi coautorii infracţiunilor care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii, în conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut
la alineatul (1). Parchetul European exercităîn faţa instanţelor competente ale statelor membre
acțiunea publicăîn legăturăcu aceste aceste infracţiuni.

(3) Regulamentele prevăzute la alineatul (1) stabilesc statutul Parchetului European,
condiţiile de exercitare a atribuţiilor acestuia, regulamentul de procedurăaplicabil activităţilor
sale, precumşi normele care reglementeazăadmisibilitatea probelorşi normele aplicabile
controlului jurisdicțional al actelor de procedurăadoptate în exercitarea atribuţiilor sale.

(4) Consiliul European poate adopta, în acelaşi timp sau ulterior, o decizie de modificare a
alineatului (1) în scopul extinderii atribuţiilor Parchetului European pentru a include
combaterea criminalității grave de dimensiune transfrontalieră şi în scopul modificării
corespunzătoare a alineatului (2) în ceea ce priveşte autoriişi coautorii infracţiunilor grave care
afecteazămai multe state membre. Consiliul European hotărăşte în unanimitate, după
aprobarea Parlamentului Europeanşi dupăconsultarea Comisiei.”

COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ

68) Se introduc capitolul 5şi articolele 69 F, 69 Gși 69 H dupăcum urmează. Articolele 69 Fși
69 G înlocuiesc articolul 30 din Tratatul privind Uniunea Europeanăexistentși articolul 69 H
înlocuiește articolul 32 din tratatul respectiv, dupăcum se precizeazăla articolul 1 punctul 51
din prezentul tratat:

„CAPITOLUL 5

COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ

Articolul 69 F

(1) Uniunea instituie o cooperare poliţieneascăcare implicătoate autorităţile competente
din statele membre, inclusiv serviciile de poliţie, serviciile vamaleşi alte servicii specializate de
aplicare a legii, în domeniul prevenirii sau al depistăriişi al cercetării infracţiunilor.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativăordinară, pot stabili măsuri referitoare la:

(a) colectarea, stocarea, prelucrareaşi analizarea informaţiilor în domeniu, precumşi schimbul
de informaţii;

(b) sprijinirea formării profesionale a personalului, precumşi cooperarea privind schimbul de
personal, echipamenteleşi cercetarea criminalistică;

(c) tehnicile comune de investigare privind depistarea unor forme grave de criminalitate
organizată.

(3) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, poate stabili
măsurile privind cooperarea operativăîntre autorităţile prevăzute la prezentul articol. Consiliul
hotărăşte în unanimitate, dupăconsultarea Parlamentului European.
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În cazul în care nu existăunanimitate, un grup compus din cel puţin nouăstate membre poate
solicita ca proiectul de măsuri săfie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz,
procedura în cadrul Consiliului se suspendă. Dupădezbateri, în caz de consens, Consiliul
European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre
adoptare.

În acelaşi termen, în cazul unui dezacordşi în cazul în care cel puţin nouăstate membre doresc
stabilirea unei forme de cooperare consolidatăpe baza proiectului de măsuri respectiv, acestea
informeazăParlamentul European, Consiliulşi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea
de a stabili o formăde cooperare consolidată, menţionatăla articolul 10 alineatul (2) din
Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul tratat, se
considerăacordatăși se aplicădispoziţiile privind formele de cooperare consolidată.

Procedura specificăprevăzutăla al doileaşi al treilea paragraf nu se aplicăactelor care
constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

Articolul 69 G

(1) Europol are misiunea de a susțineşi consolida acţiunea autorităţilor poliţieneştişi a
altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precumşi cooperarea acestora pentru
prevenireaşi combaterea criminalității grave care afecteazădouăsau mai multe state membre, a
terorismuluişi a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face
obiectul unei politici a Uniunii.

(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu
procedura legislativăordinară, stabilește structura, funcţionarea, domeniul de acţiuneşi
atribuţiile Europol. Aceste atribuţii pot include:

(a) colectarea, stocarea, prelucrareaşi analizarea informaţiilor, precumşi schimbul de
informaţii transmise în special de autorităţile statelor membre sau deţări ori autorităţi
terţe;

(b) coordonarea, organizareaşi realizarea de acţiuni de cercetareşi operative, desfășurate
împreunăcu autorităţile competente ale statelor membre sau în cadrul unor echipe
comune de cercetareşi, dupăcaz, în colaborare cu Eurojust.

Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, procedura de control al activităţilor Europol de
către Parlamentul European, la care parlamentele naţionale sunt asociate.

(3) Orice acţiune cu caracter operativ a Europol trebuie desfăşuratăîn cooperare cu
autorităţile statului sau ale statelor membre al căror teritoriu este implicatşi cu acordul
acestora. Aplicarea măsurilor coercitive este în sarcina exclusivăa autorităţilor naţionale
competente.

Articolul 69 H

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, stabileşte condiţiileşi
limitele în care autorităţile competente ale statelor membre prevăzute la articolele 69 Aşi 69 F
pot interveni pe teritoriul unui alt stat membru, în cooperareşi cu acordul autorităţilor statului
respectiv. Consiliul hotărăşte în unanimitateşi dupăconsultarea Parlamentului European.”
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TRANSPORTURILE

69) La articolul 70, cuvântul„tratatului”se înlocuieşte cu„tratatelor”, iar cuvintele„statele membre
urmăresc”se înlocuiesc cu„se urmăresc”.

70) La articolul 71, alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) În cazul în care se adoptămăsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere
cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de traişi de ocupare a forţei de muncă
în anumite regiuni, precumşi exploatarea echipamentelor de transport.”

71) La începutul articolului 72, cuvintele„…,şi exceptând cazul acordului unanim al Consiliului,
…” se înlocuiesc cu„…, exceptând cazul adoptării în unanimitate de către Consiliu a unei
măsuri prin care se acordăo derogare,…”.

72) Articolul 75 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele„În cazul transporturilor în cadrul Comunităţii trebuie eliminate
discriminările…”se înlocuiesc cu„În transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise
discriminările…”;

(b) la alineatul (2), cuvântul„Consiliu”se înlocuieşte cu„Parlamentul Europeanşi Consiliu”;

(c) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele„Comitetului Economicşi Social”se înlocuiesc
cu„Parlamentului Europeanşi a Comitetului Economicşi Social”.

73) La articolul 78, se adaugăurmătoarea teză:

„La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la
propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentului articol.”

74) La articolul 79, fragmentul de teză„fărăa aduce atingere atribuţiilor Comitetului Economicşi
Social”se elimină.

75) La articolul 80, alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, pot stabili dispoziţiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritimeşi
aeriene. Parlamentul Europeanşi Consiliul hotărăsc dupăconsultarea Comitetului Economicşi
Socialși a Comitetului Regiunilor.”

REGULI DE CONCURENŢĂ

76) La articolul 85, se adaugăun alineat (3), nou, cu textul următor:

„(3) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de acorduri cu privire la care
Consiliul a adoptat un regulament sau o directivăîn temeiul articolului 83 alineatul (2)
litera (b).”
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77) Articolul 87 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (2), la finalul literei (c) se adaugăteza următoare:

„În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul,
hotărând la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentei litere.”

(b) la alineatul (3), se adaugăurmătorul fragment de tezăla finalul literei (a):„…, precumşi a
regiunilor prevăzute la articolul 299, avându-se în vedere situaţia lor structurală,
economică şi socială,”.

78) La articolul 88, se adaugăun alineat (4), nou, cu textul următor:

„(4) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de ajutoare de stat cu privire la
care Consiliul, în temeiul articolului 89, a considerat căpot fi exceptate de la procedura
prevăzutăla alineatul (3) din prezentul articol.”

DISPOZIŢII FISCALE

79) La finalul articolului 93, cuvintele„…în termenul stabilit la articolul 14.”Se înlocuiesc cu
„…şi pentru a evita denaturarea concurenţei.”

APROPIEREA LEGISLAŢIILOR

80) Articolele 94şi 95 se inversează. Articolul 94 se renumerotează95, iar articolul 95 se
renumerotează94.

81) Articolul 95, renumerotat 94, se modificădupăcum urmează:

(a) la începutul alineatului (1), se eliminăcuvintele„Prin derogare de la articolul 94şi”;

(b) la începutul alineatului (4), fragmentul de teză„În cazul în care, dupăadoptarea de către
Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare,…”se înlocuieşte cu„În cazul în care,
dupăadoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul Europeanşi Consiliu, de
către Consiliu sau Comisie,…”;

(c) la începutul alineatului (5), fragmentul de teză„De asemenea, fărăa aduce atingere
alineatului (4), în cazul în care, dupăadoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei
măsuri de armonizare,…” se înlocuieşte cu„De asemenea, fărăa aduce atingere
alineatului (4), în cazul în care, dupăadoptarea unei măsuri de armonizare de către
Parlamentul Europeanşi Consiliu, de către Consiliu sau Comisie,…”;

(d) la alineatul (10), cuvintele„unei proceduri comunitare de control”se înlocuiesc cu
cuvintele„unei proceduri de control a Uniunii”.

82) La articolul 94, renumerotat 95, se introduc la început cuvintele„Fărăa se aduce atingere
articolului 94”.
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83) La articolul 96 al doilea paragraf prima teză, cuvintele„Consiliul, hotărând cu majoritate
calificată, adoptădirectivele utile la propunerea Comisiei…” se înlocuiesc cu„Parlamentul
Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, adoptă
directivele utile…”. A doua tezăse înlocuieşte cu„Pot fi adoptate orice alte măsuri utile
prevăzute în tratate.”.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

84) Se introduce, ca ultim articol din titlul VI, un nou articol 97a, cu textul următor:

„Articolul 97a

În cadrul instituirii sau al funcţionării pieţei interne, Parlamentul Europeanşi Consiliul,
hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, stabilesc măsurile referitoare la
crearea de titluri europene de proprietate intelectualăpentru a asigura o protecţie uniformăa
drepturilor de proprietate intelectualăîn Uniune, precumşi la înfiinţarea unor sisteme
centralizate de autorizare, coordonareşi control la nivelul Uniunii.

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, stabileşte prin
regulamente regimul lingvistic al titlurilor europene. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după
consultarea Parlamentului European.”

POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

85) Se introduce, ca prim articol din titlul VII, un articol 97b, care preia formularea articolului 4;
acesta se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele„și în conformitate cu calendarul”se eliminăiar verbul se conjugă
în consecinţă;

(b) la alineatul (2), fragmentul de teză„În paralel, în condiţiileşi în conformitate cu termenele
şi procedurile prevăzute în prezentul tratat, aceastăacţiune presupune stabilirea
irevocabilăa ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice,
ECU,…” se înlocuieşte cu„În paralel, în condiţiileşi în conformitate cu procedurile
prevăzute în tratate, aceastăacţiune presupune o monedăunică, euro,…”;

86) Articolul 99 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (4), prima tezădin primul paragraf se înlocuieşte cu următoarele douăteze:

„În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), căpoliticile
economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la
alineatul (2) sau căacestea riscăsăcompromităbuna funcţionare a Uniunii economiceşi
monetare, Comisia poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la
recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului membru în cauză.”;
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(b) al doilea paragraf de la alineatul (4) se numerotează şi devine alineatul (5), iar alineatul (5)
existent se renumerotează(6);

(c) la alineatul (4), se adaugădouăparagrafe noi, cu textul următor:

„În domeniul de aplicare a prezentului alineat, Consiliul hotărăşte fărăaţine seama de
votul membrului Consiliului care reprezintăstatul membru în cauză.

Majoritatea calificatăa celorlalţi membri ai Consiliului se defineşte în conformitate cu
articolul 205 alineatul (3) litera (a).”

(d) la alineatul (5), renumerotat (6), cuvintele„Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura prevăzutăla articolul 252, poate hotărî metodele…” se înlocuiesc cu textul
următor:„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate
cu procedura legislativăordinară, pot hotărî metodele…” și cuvintele„ale prezentului
articol”se elimină.

DIFICULTĂŢI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE APROVIZIONAREA CU ANUMITE PRODUSE (ENERGIE)

87) La articolul 100, alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Fărăa aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute în tratate, Consiliul, la propunerea
Comisiei, poate decide, în spiritul solidarităţii dintre statele membre, săadopte măsuri
corespunzătoare situaţiei economice, în special în cazul în care apar dificultăţi grave în
aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul energiei.”;

ALTE DISPOZIŢII–POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

88) La articolul 102, alineatul (2) se elimină, iar numerotarea primului alineat se elimină.

89) La articolul 103, alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Consiliul, hotărând la propunerea Comisieişi dupăconsultarea Parlamentului
European, poate, dacăeste necesar, săprecizeze definiţiile privind aplicarea interdicţiilor
prevăzute la articolele 101şi 102, precumşi la prezentul articol.”

PROCEDURA ÎN CAZ DE DEFICIT EXCESIV

90) Articolul 104 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (5) se înlocuieşte cu textul următor:

„(5) În cazul în care Comisia considerăcăexistăun deficit excesiv într-un stat
membru sau căun astfel de deficit se poate produce, aceasta adreseazăun aviz statului
membru în cauză şi informeazăConsiliul în acest sens.”;

(b) la alineatul (6), cuvântul„recomandare”se înlocuieşte cu„propunere”;
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(c) la alineatul (7), prima tezăse înlocuieşte cu textul următor:„În cazul în care Consiliul
constatăcăexistăun deficit excesiv, în conformitate cu alineatul (6), acesta adoptă, la
recomandarea Comisiei, fărăîntârzieri nejustificate, recomandările pe care le adresează
statului membru în cauzăpentru ca acesta săpunăcapăt situaţiei într-un termen dat.”;

(d) la alineatul (11) primul paragraf, în teza introductivă, cuvântul„săintensifice”se
înlocuieşte cu„săconsolideze”;

(e) la alineatul (12), la începutul primei teze, cuvintele„deciziile sale”se înlocuiesc cu
„deciziile sau recomandările sale”;

(f) alineatul (13) se înlocuieşte cu textul următor:

„(13) În cazul în care adoptădeciziile sau recomandările menţionate la alineatele (8),
(9), (11)şi (12), Consiliul hotărăşte la recomandarea Comisiei.

În cazul în care adoptămăsurile menţionate la alineatele (6)-(9), (11)şi (12), Consiliul
hotărăşte fărăaţine seama de votul membrului Consiliului care reprezintăstatul membru
în cauză.

Majoritatea calificatăa celorlalţi membri ai Consiliului se defineşte în conformitate cu
articolul 205 alineatul (3) litera (a).”;

(g) la alineatul (14) al treilea paragraf, textul„, pânăla 1 ianuarie 1994,”se elimină.

POLITICA MONETARĂ

91) Articolul 105 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) prima teză, sigla„SEBC”se înlocuieşte cu„Sistemul European al Băncilor
Centrale, denumit în continuare «SEBC»,”;

(b) la alineatul (2) a doua liniuță, trimiterea la articolul 111 se înlocuiește cu o trimitere la
articolul 188 O;

(c) alineatul (6) se înlocuieşte cu textul următor:

„(6) Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o
procedurălegislativăspecială, dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi a Băncii
Centrale Europene, poate încredinţa Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind
politicile în domeniul controlului prudenţial al instituţiilor de creditşi al altor instituţii
financiare, cu excepţia întreprinderilor de asigurări.”

92) Articolul 106 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), în prima teză, se introduce cuvântul„euro”după„... bancnote ...”;
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(b) la alineatul (2), în prima teză, se introduce cuvântul„euro”după„... monedămetalică...”;
la începutul celei de-a doua teze, textul„Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura
prevăzutăla articolul 252şi dupăconsultarea BCE, ...”se înlocuieşte cu textul următor:
„Consiliul, la propunerea Comisieişi dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi a Băncii
Centrale Europene,…”

93) Articolul 107 se modificădupăcum urmează:

(a) se eliminăalineatele (1)şi (2), iar alineatele (3), (4), (5)şi (6) se renumerotează(1), (2), (3)
şi (4);

(b) la alineatul (4) renumerotat (2), textul„Statutul SEBC”se înlocuieşte cu următorul
fragment de teză:„Statutul Sistemului European al Băncilor Centraleşi al Băncii Centrale
Europene, denumit în continuare «Statutul SEBCşi al BCE» ...”;

(c) textul alineatului (5) renumerotat (3), se înlocuieşte cu textul următor:

„(3) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6,
articolul 33.1 litera (a)şi articolul 36 din Statutul SEBCși al BCE pot fi modificate de
Parlamentul Europeanşi de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară. Aceştia hotărăsc fie la recomandarea Băncii Centrale Europeneşi după
consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisieişi dupăconsultarea Băncii Centrale
Europene.”

94) La articolul 109, fragmentul de teză„..., cel mai târziu la data instituirii SEBC,”se elimină.

95) La articolul 110, primele patru paragrafe ale alineatului (2) se elimină.

MĂSURI PRIVIND UTILIZAREA MONEDEI EURO

96) La articolul 111, textele alineatelor (1)-(3)şi (5) devin alineatele (1)-(4) ale articolului 188 O;
acestea se modificădupăcum se precizeazăla punctul 174. Textul alineatului (4) devine
alineatul (1) al articolului 115 C; acesta se modificădupăcum se precizeazăla punctul 100.

97) Se introduce un articol 111a, cu textul următor:

„Articolul 111a

Fărăa aduce atingere atribuţiilor Băncii Centrale Europene, Parlamentul Europeanşi Consiliul,
hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, stabilesc măsurile necesare pentru
utilizarea monedei euro ca monedăunică. Aceste măsuri sunt adoptate dupăconsultarea Băncii
Centrale Europene.”.
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DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE (UEM)

98) Textul articolului 112 devine articolul 245bși se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 228. Textul articolului 113 devine articolul 245c.

99) Articolul 114 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele„Comitet Monetar cu caracter consultativ”se
înlocuiesc cu„Comitet economicşi financiar”;

(b) la alineatul (1), al doileaşi al treilea paragraf se elimină;

(c) la alineatul (2), primul paragraf se elimină; la a treia liniuță, trimiterea la articolul 99
alineatele (2), (3), (4)și (5) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 99 alineatele (2), (3), (4)
și (65)și trimiterile la articolul 122 alineatul (2)și la articolul 123 alineatele (4)și (5) se
înlocuiesc cu o trimitere la articolul 117a alineatele (2)și (3);

(d) la alineatul (4), trimiterea la articolele 122și 123 se înlocuiește cu o trimitere la
articolul 116a.

DISPOZIŢII PRIVIND STATELE MEMBRE A CĂROR MONEDĂESTE EURO

100) Se introduc un nou capitol 3aşi noi articole, 115 A, 115 Bşi 115C, cu textul următor:

„CAPITOLUL 3a

DISPOZIŢII PRIVIND STATELE MEMBRE A CĂROR MONEDĂESTE EURO

Articolul 115 A

(1) În scopul de a contribui la buna funcţionare a Uniunii economiceşi monetareşi în
conformitate cu dispoziţiile relevante ale tratatelor, Consiliul adoptă, în conformitate cu
procedura relevantădintre cele prevăzute la articolele 99și 104, cu excepţia procedurii
prevăzute la articolul 104 alineatul (14), măsuri privind statele membre a căror monedăeste
euro pentru:

(a) a consolida coordonareaşi supravegherea disciplinei lor bugetare;

(b) a elabora, în ceea ce le priveşte, orientările de politicăeconomică, veghind ca acestea săfie
compatibile cu cele adoptate pentru întreaga Uniuneşi asigurând supravegherea acestora.

(2) La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului
reprezentând statele membre a căror monedăeste euro.

Majoritatea calificatăa membrilor menţionaţi anterior se defineşte în conformitate cu arti-
colul 205 alineatul (3) litera (a).
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Articolul 115 B

Condiţiile de organizare a reuniunilor miniştrilor statelor membre a căror monedăeste euro se
stabilesc prin Protocolul privind Eurogrupul.

Articolul 115 C

(1) Pentru a asigura locul monedei euro în sistemul monetar internaţional, Consiliul, la
propunerea Comisiei, adoptăo decizie de stabilire a poziţiilor comune cu privire la problemele
de interes special pentru Uniunea economică şi monetarăîn cadrul instituţiilorşi conferinţelor
financiare internaţionale competente. Consiliul hotărăşte dupăconsultarea Băncii Centrale
Europene.

(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile corespunzătoare pentru a
asigura o reprezentare unificatăîn cadrul instituţiilorşi al conferinţelor financiare
internaţionale. Consiliul hotărăşte dupăconsultarea Băncii Centrale Europene.

(3) La votul privind măsurile prevăzute la alineatele (1)şi (2) iau parte numai membrii
Consiliului reprezentând statele membre a căror monedăeste euro.

Majoritatea calificatăa membrilor menţionaţi anterior se defineşte în conformitate cu arti-
colul 205 alineatul (3) litera (a).”

DISPOZIŢII TRANZITORII PRIVIND STATELE MEMBRE CARE FAC OBIECTUL UNEI DEROGĂRI

101) Articolul 116 se abrogăși se introduce un articol 116a, cu textul următor:

„Articolul 116a

(1) Statele membre cu privire la care Consiliul nu a decis căîndeplinesc condiţiile necesare
pentru adoptarea monedei euro sunt denumite în continuare «state membre care fac obiectul
unei derogări».

(2) Dispoziţiile tratatelor prevăzute în continuare nu se aplicăstatelor membre care fac
obiectul unei derogări:

(a) adoptarea părţilor din orientările generale ale politicilor economice care privesc zona euro
în general [articolul 99 alineatul (2)];

(b) mijloacele coercitive pentru remedierea deficitelor excesive [articolul 104 alineatele (9)
şi (11)];

(c) obiectiveleşi misiunile SEBC [articolul 105 alineatele (1), (2), (3)şi (5)];

(d) emisiunea de monedăeuro (articolul 106);

(e) actele Băncii Centrale Europene (articolul 110);

(f) măsurile care reglementeazăutilizarea monedei euro (articolul 111a);
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(g) acorduri monetareşi alte măsuri referitoare la politica cursului de schimb (arti-
colul 188 O);

(h) desemnarea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [articolul 245b
alineatul (2)];

(i) deciziile de stabilire a poziţiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru
Uniunea economică şi monetarăîn cadrul instituţiilor competenteşi al conferinţelor
financiare internaţionale [articolul 115 C alineatul (1)];

(j) măsurile necesare asigurării unei reprezentări unificate în cadrul instituţiilorşi
conferinţelor financiare internaţionale [articolul 115 C alineatul (2)].

În consecinţă, la articolele menţionate la literele (a)-(j), prin «state membre» se înţelege statele
membre a căror monedăeste euro.

(3) În conformitate cu capitolul IX din Statutul SEBCşi al BCE, statele membre care fac
obiectul unei derogărişi băncile lor centrale naţionale sunt excluse de la drepturileşi obligaţiile
din cadrul SEBC.

(4) Drepturile de vot ale membrilor Consiliului reprezentând statele membre care fac
obiectul unei derogări se suspendăla data adoptării de către Consiliu a măsurilor prevăzute la
articolele enumerate la alineatul (2), precumşi în următoarele cazuri:

(a) recomandările adresate statelor membre a căror monedăeste euro în cadrul supravegherii
multilaterale, inclusiv cu privire la programele de stabilitateşi avertismente [articolul 99
alineatul (4)];

(b) măsurile referitoare la deficitele excesive ale statelor membre a căror monedăeste euro
[articolul 104 alineatele (6), (7), (8), (12)şi (13)].

Majoritatea calificatăa celorlalţi membri ai Consiliului se defineşte în conformitate cu arti-
colul 205 alineatul (3) litera (a).”.

102) Articolul 117 se abrogă, cu excepția primelor cinci liniuțe de la alineatul (2) care devin primele
cinci liniuțe de la alineatul (2) al articolului 118a; acestea se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 103. Se introduce un articol 117a, cu textul următor:

(a) alineatul (1) preia formularea alineatului (1) al articolului 121, cu următoarele modificări:

(i) în întreg alineatul, cuvântul„IME”se înlocuieşte cu„Banca CentralăEuropeană”;

(ii) la începutul primului paragraf, se introduce următorul fragment de teză:„Cel puţin
la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei
derogări, ...”;
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(iii) în primul paragraf prima teză, cuvintele„... progresele efectuate de statele membre
în îndeplinirea obligaţiilor care le revin ...”se înlocuiesc cu„.. progresele efectuate de
statele membre care fac obiectul unei derogări în îndeplinirea obligaţiilor care le
revin ...”;

(iv) la primul paragraf a doua teză, cuvintele„... a fiecărui stat membru ...”se înlocuiesc
cu„... a fiecăruia dintre aceste state membre ...”, iar cuvintele„din prezentul tratat”
se elimină;

(v) la primul paragraf a treia liniuţă, cuvintele„mecanismul ratei de schimb…” se
înlocuiesc cu„mecanismul cursului de schimb…”, iar cuvintele„... în raport cu cea
a altui stat membru;”se înlocuiesc cu„... în raport cu moneda euro;”

(vi) la primul paragraf a patra liniuţă, cuvintele„... statul membru ...”se înlocuiesc cu
„…statul membru care face obiectul unei derogări ...”, iar cuvintele„... la
mecanismul ratei de schimb din Sistemul Monetar European ...”se înlocuiesc cu
„... la mecanismul cursului de schimb ...”;

(vii) la al doilea paragraf, se eliminăcuvintele„dezvoltarea ECU”;

(b) alineatul (2) preia formularea articolului 122 alineatul (2) a doua tezăși se modificădupă
cum urmează:

(i) la finalul textului, cuvintele„stabilite de articolul 121 alineatul (1)”se înlocuiesc cu
cuvintele„stabilite la alineatul (1)”;

(ii) se adaugăun al doileași un al treilea paragraf, cu următorul text:

„Consiliul hotărăşte dupăce a primit o recomandare din partea majorităţii calificate a
membrilor săi care reprezintăstatele membre a căror monedăeste euro. Aceşti
membri hotărăsc în termen deşase luni de la data primirii de către Consiliu a
propunerii Comisiei.

Majoritatea calificatăa membrilor, menţionatăla al doilea paragraf, se defineşte în
conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).”;

(c) alineatul (3) preia formularea articolului 123 alineatul (5), care se modificădupăcum
urmează:

(i) fragmentul de tezăde la începutul alineatului„În cazul în care, în conformitate cu
procedura prevăzutăla articolul 122 alineatul (2), se decide săse abroge o derogare,
...”se înlocuieşte cu„În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzutăla
alineatul (2), se decide săse revoce o derogare, ...”;

(ii) cuvintele„stabileşte rata ...”se înlocuiesc cu„stabileşte în mod irevocabil cursul ...”.
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103) Articolul 118 se abrogă. Se introduce un articol 118a, cu textul următor:

(a) alineatul (1) preia formularea articolului 123 alineatul (3); cuvintele„din prezentul tratat”
se elimină;

(b) alineatul (2) preia formularea primelor cinci liniuţe de la articolul 117 alineatul (2); cele
cinci liniuţe se modificădupăcum se precizeazăîn continuareşi sunt precedate de
următoarea tezăintroductivă:

„În cazul în careşi atâta timp cât existăstate membre care fac obiectul unei derogări,
Banca CentralăEuropeană, cu privire la aceste state membre:”

(i) la a treia liniuţă, cuvintele„Sistemului Monetar European”se înlocuiesc cu
„mecanismului cursului de schimb”;

(ii) a cincea liniuţăse înlocuieşte cu textul următor:

„—exercităfuncţiile pe care le îndeplinea Fondul European de Cooperare Monetară,
preluate ulterior de Institutul Monetar European.”

104) Se introduce un articol 118a, care preia formularea articolului 124 alineatul (1); acesta se
modificădupăcum urmează:

(a) cuvintele„Pânăla începutul celei de-a treia etape, fiecare stat membru consideră...”se
înlocuiesc cu„Fiecare stat membru care face obiectul unei derogări consideră...”;

(b) cuvintele„... Sistemului Monetar European (SME)şi procesului de dezvoltare a ECU,
respectând competenţele existente.”se înlocuiesc cu„... mecanismului cursului de
schimb.”.

105) Articolul 119 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele„care face obiectul unei derogări”se introduc după„a unui stat
membru”la primul paragrafşi respectiv după„un stat membru”la al doilea paragraf, iar
cuvântul„treptată”din primul paragraf se elimină;

(b) la alineatul (2) litera (a), după„statele membre”se introduc cuvintele„care fac obiectul
unei derogări”, iar la litera (b), cuvintele„ţara în dificultate ...”se înlocuiesc cu„statul
membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, ...”;

(c) la alineatul (3), cuvintele„Comisia autorizeazăstatul aflat în dificultate ...”se înlocuiesc cu
„Comisia autorizeazăstatul membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificul-
tate, ...”;

(d) alineatul (4) se elimină.
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106) Articolul 120 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele„statul membru în cauzăpoate adopta ...”se înlocuiesc cu„un
stat membru, care face obiectul unei derogări, poate adopta ...”;

(b) la alineatul (3), cuvintele„pe baza avizului”se înlocuieşte cu„la recomandarea”, iar
cuvântul„membru”se adaugădupă„statul”;

(c) alineatul (4) se elimină.

107) La articolul 121, alineatul (1) devine alineatul (1) al articolului 117a acesta se modificădupă
cum se precizeazăla punctul 102. Restul articolului 121 se abrogă.

108) La articolul 122, alineatul (2) a doua tezădevine alineatul (2) primul paragraf din arti-
colul 117a; aceasta se modificădupăcum se precizeazăla punctul 102. Restul articolului 122
se abrogă.

109) La articolul 123, alineatul (3) devine alineatul (1) din articolul 118a, iar alineatul (5) devine
alineatul (3) din articolul 117a; acestea se modificădupăcum se precizeazăla punctul 103,
respectiv la punctul 102. Restul articolului 123 se abrogă.

110) La articolul 124, alineatul (1) devine noul articol 118b; acesta se modificădupăcum se
precizeazăla punctul 104. Restul articolului 124 se abrogă.

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

111) La articolul 125, cuvintele„şi la articolul 2 din prezentul tratat”se elimină.

TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ

112) Titlul IX intitulat„POLITICA COMERCIALĂCOMUNĂ”şi articolele 131şi 133 devin titlul II
din partea a cincea privind acţiunea externăa Uniunii, respectiv articolele 188 Bşi 188 C.
Articolul 131 se modificădupăcum se precizeazăla punctul 157, iar articolul 133 se
înlocuieşte cu articolul 188 C.

Articolele 132şi 134 se abrogă.

113) Titlul X intitulat„COOPERAREA VAMALĂ”şi articolul 135 devin capitolul 1a, în cadrul
titlului Ia cu denumirea„Libera circulaţie a mărfurilor”, respectiv articolul 27a, dupăcum se
precizeazăla punctul 45.

POLITICA SOCIALĂ

114) Denumirea titlului XI„POLITICA SOCIALĂ, EDUCAŢIA, FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI
TINERETUL”se înlocuieşte cu denumirea următoare:„POLITICA SOCIALĂ”și este renume-
rotat IX; denumirea„Capitolul 1–Dispoziţii sociale”se elimină.
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115) Se introduce un nou articol 136a cu textul următor:

„Articolul 136a

Uniunea recunoaşteşi promoveazărolul partenerilor sociali la nivelul său,ţinând seama de
diversitatea sistemelor naţionale. Aceasta faciliteazădialogul dintre aceştia, respectându-le
autonomia.

Reuniunea socialătripartităla nivel înalt pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de
muncăcontribuie la dialogul social.”

116) Articolul 137 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (2) primul paragraf, în fragmentul introductiv, cuvântul„Consiliul:”se
înlocuieşte cu„Parlamentul Europeanşi Consiliul:”, iar verbele se conjugăîn consecinţă; la
al doilea paragraf, prima tezăse împarte în douăparagrafe, cu textul următor:

„Parlamentul Europeanşi Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă
ordinarădupăconsultarea Comitetului Economicşi Socialşi a Comitetului Regiunilor.

În domeniile menţionate la alineatul (1) literele (c), (d), (f)şi (g), Consiliul hotărăşte în
unanimitate, în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, dupăconsultarea
Parlamentului Europeanşi a comitetelor menţionate anterior.”

La al doilea paragraf, a doua tezădevine ultimul paragraf, iar cuvintele„din prezentul
articol”se elimină;

(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugăla final următorul fragment de teză„... sau, după
caz, punerea în aplicare a unei decizii a Consiliului, adoptatăîn conformitate cu arti-
colul 139.”; la al doilea paragraf, cuvintele„... o directivătrebuie transpusăîn conformitate
cu articolul 249,”se înlocuiesc cu„... o directivăsau o decizie trebuie transpusăsau pusă
în aplicare”, iar cuvintele„... sau decizia menționatăanterior”se adaugăla finalul
paragrafului.

117) La articolul 138 alineatul (4) prima teză, cuvintele„Cu ocazia acestei consultări, ...”se
înlocuiesc cu„Cu ocazia consultărilor menţionate la alineatele (2)şi (3), ...”, iar la a doua teză,
cuvintele„Durata procedurii”se înlocuiesc cu„Durata acestui proces”.

118) Articolul 139 alineatul (2) se modificădupăcum urmează:

(a) la finalul primului paragraf se adaugăteza următoare:„Parlamentul European este
informat.”;

(b) la al doilea paragraf, începutul primei teze„Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu
excepţia cazului în care acordul ...”se înlocuieşte cu„Consiliul hotărăşte în unanimitate în
cazul în care acordul ...”, iar ultima tezăse elimină.
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119) La articolul 140 se adaugăurmătorul fragment de tezăla finalul celui de-al doilea paragraf:
„…în special prin iniţiative menite săstabileascăorientărileşi indicatorii, săorganizeze
schimbul celor mai bune practicişi săpregăteascăelementele necesare pentru supraveghereaşi
evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.”

120) La articolul 143, al doilea paragraf se elimină.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

121) Capitolul 2 este renumerotat ca„TITLUL X”.

122) La articolul 148, cuvintele„deciziile de aplicare privind”se înlocuiesc cu„regulamentele de
aplicare privind”.

EDUCAŢIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETULŞI SPORTUL

123) Capitolul 3 este renumerotat ca„TITLUL XI”, iar cuvintele„ŞI TINERETUL”se înlocuiesc cu
„, TINERETULŞI SPORTUL”.

124) Articolul 149 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) se adaugăurmătorul paragraf:

„Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere
totodatăcaracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precumşi funcţia socială şi
educativăa sportului.”;

(b) la alineatul (2) a cincea liniuță, se adaugăla final cuvintele„…şi săsprijine participarea
tinerilor la viaţa democraticăa Europei;”; se adaugă, ca ultimăliniuţă, următoarea liniuță:

„—sădezvolte dimensiunea europeanăa sportului, prin promovarea spiritului de echitate
şi de deschidere în competiţiile sportiveşi a cooperării între organizaţiile cu
responsabilităţi în domeniul sportului, precumşi prin protejarea integrităţii fiziceşi
morale a sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri dintre aceştia.”;

(c) la alineatul (3), cuvintele„în domeniul educaţiei”se înlocuiesc cu„în domeniul educaţieişi
sportului”;

(d) la alineatul (4), se eliminăcuvintele„, Consiliul adoptă”, prima liniuţăîncepe cu cuvintele
„Parlamentul Europeanşi Consiliul…” şi cuvântul„adoptă”se introduce înainte de
„acţiuni de încurajare”; a doua liniuţăîncepe cu cuvintele„Consiliul adoptă…”.

125) La articolul 150, la finalul alineatului (4) se adaugăurmătorul fragment de teză:„şi Consiliul
adoptărecomandări, la propunerea Comisiei.”
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CULTURA

126) Articolul 151 alineatul (5) se modificădupăcum urmează:

(a) în teza introductivă, cuvintele„Consiliul adoptă”se elimină;

(b) la prima liniuţă, prima tezăîncepe cu cuvintele„Parlamentul Europeanşi Consiliul ...”,
cuvântul„adoptă”se introduce înainte de„acţiuni de încurajare”, iar a doua tezăse elimină;

(c) la a doua liniuţă, cuvintele„hotărând în unanimitate”se elimină, iar liniuţa începe cu
cuvintele„Consiliul adoptă...”.

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

127) Articolul 152 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvântul„umană”se înlocuieşte cu„fizică şi mentală”, iar
la finalul paragrafului se adaugăfragmentul de tezăurmător:„, precumşi supravegherea
ameninţărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea
ameninţărişi combaterea acestora.”;

(b) la alineatul (2), la finalul primului paragraf se adaugăteza următoare:„Aceasta încurajează,
în special, cooperarea dintre statele membre pentru îmbunătăţirea complementarităţii
serviciilor lor de sănătate în regiunile transfrontaliere.”;

(c) la alineatul (2), la finalul celui de-al doilea paragraf se adaugătextul următor:„…în special
iniţiative menite săstabileascăorientărileşi indicatorii, săorganizeze schimbul celor mai
bune practicişi săpregăteascăelementele necesare pentru supraveghereaşi evaluarea
periodică. Parlamentul European este pe deplin informat.”;

(d) alineatul (4) se modificădupăcum urmează:

(i) la primul paragraf, la începutul tezei introductive se introduce următorul fragment
de teză:„Prin derogare de la articolul 2 A alineatul (5)şi de la articolul 2 E litera (a)
şi în conformitate cu articolul 2 C alineatul (2) litera (k), ...”, iar la final se adaugă
următoarele cuvinte:„..., pentru a face faţăobiectivelor comune în materie de
securitate:”;

(ii) la litera (b), se eliminăcuvintele„prin derogare de la prevederile articolului 37, ...”;

(iii) se introduce o nouăliteră(c), cu textul următor:

„(c) măsuri care instituie standarde înalte de calitateşi de securitate a
medicamentelorşi a dispozitivelor de uz medical.”
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(iv) litera (c) existentăse renumeroteazăca alineatul (5)şi se înlocuieşte cu textul
următor:

„(5) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura
legislativăordinară şi dupăconsultarea Comitetului Economicşi Socialși a
Comitetului Regiunilor, pot adopta, de asemenea, măsuri de încurajare în scopul
protecţieişi îmbunătăţirii sănătăţii umane, în special în scopul combaterii
epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind supravegherea ameninţărilor trans-
frontaliere grave asupra sănătăţii, alerta în cazul unor asemenea ameninţărişi
combaterea acestora, precumşi măsuri al căror obiectiv direct îl reprezintă
protejarea sănătăţii publice în ceea ce priveşte tutunulşi consumul excesiv de alcool,
excluzând orice armonizare a actelor cu putere de legeşi a normelor administrative
ale statelor membre.”;

(e) cel de-al doilea paragraf din alineatul (4) existent devine alineatul (6), iar alineatul (5),
renumerotat (7), se înlocuieşte cu textul următor:

„(7) Acţiunea Uniunii respectăresponsabilităţile statelor membre în ceea ce priveşte
definirea politicii lor de sănătate, precumşi organizareaşi prestarea de servicii de sănătate
şi de îngrijire medicală. Responsabilităţile statelor membre includ administrarea serviciilor
de sănătateşi de îngrijire medicală, precumşi repartizarea resurselor care sunt alocate
acestora. Măsurile menţionate la alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere dispoziţiilor
naţionale privind donarea de organeşi de sânge sau privind utilizarea acestora în scopuri
medicale.”

PROTECŢIA CONSUMATORILOR

128) La articolul 153, alineatul (2) devine articolul 6a; iar alineatele (3), (4)şi (5) se renumerotează
(2), (3)și, respectiv, (4).

INDUSTRIA

129) Articolul 157 se modificădupăcum urmează:

(a) la finalul alineatului (2) se adaugăurmătorul text:„…în special iniţiative menite să
stabileascăorientărileşi indicatorii, săorganizeze schimbul celor mai bune practicişi să
pregăteascăelementele necesare pentru supraveghereaşi evaluarea periodice. Parlamentul
European este pe deplin informat.”;

(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugăurmătorul text la finalul celei de-a doua teze:
„…excluzând orice armonizare a actelor cu putere de legeşi a normelor administrative
ale statelor membre.”

COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI TERITORIALĂ

130) Denumirea titlului XVII se înlocuieşte cu denumirea:„COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI
TERITORIALĂ”.
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131) Articolul 158 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele„coeziunii sale economiceşi sociale”se înlocuiesc cu
„coeziunii sale economice, socialeşi teritoriale”;

(b) la al doilea paragraf, cuvintele„sau insulelor”şi cuvintele„inclusiv a zonelor rurale”se
elimină;

(c) se adaugăurmătorul paragraf nou:
„Dintre regiunile avute în vedere, o atenţie deosebităse acordăzonelor rurale, zonelor
afectate de tranziţia industrială, precumşi regiunilor afectate de un handicap naturalşi
demografic gravşi permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte
scăzutăa populaţiei, precumşi regiunile insulare, transfrontaliereşi muntoase.”

132) La articolul 159 al doilea paragraf, cuvintele„economiceşi sociale”se înlocuiesc cu
„economice, socialeşi teritoriale”.

133) Articolul 161 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, în prima teză, fragmentul introductiv„Fărăa aduce atingere
dispoziţiilor articolului 162, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei,
dupăce a obţinut avizul conform al Parlamentului European ...”se înlocuieşte cu„Fărăa
aduce atingere articolului 162, Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin
regulamente în conformitate cu procedura legislativăordinară...”, iar verbul se conjugăîn
consecinţă. La a doua teză, cuvintele„Consiliul”şi„hotărând”se elimină,;

(b) la al doilea paragraf, cuvintele„de Consiliu”se elimină;

(c) al treilea paragraf se elimină.

134) La articolul 162 primul paragraf, cuvintele„Deciziile de aplicare”se înlocuiesc cu cuvintele
„Regulamentele de aplicare”, iar verbul se conjugăîn consecinţă;

CERCETAREAŞI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ

135) În denumirea titlului XVIII se introduc cuvintele„ŞI SPAŢIUL”.

136) Articolul 163 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor saleştiinţificeşi tehnologice, prin
crearea unui spaţiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoştinţeleştiinţificeşi
tehnologiile săcircule liber, precumși favorizarea creşterii competitivităţii sale, inclusiv în
industrie, precumşi promovarea activităţilor de cercetare considerate necesare în temeiul
altor capitole din tratate.”;
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(b) la alineatul (2), fragmentul de teză„... urmărind, în special, săpermităîntreprinderilor
exploatarea deplinăa potenţialului pieţei interne, îndeosebi prin ...”se înlocuieşte cu
„... urmărind, în special, săpermităcercetătorilor săcoopereze liber, dincolo de frontiere,
iar întreprinderilor săexploateze pe deplin potenţialul pieţei interne, îndeosebi prin ...”.

137) La articolul 165, la finalul alineatului (2) se adaugăurmătorul text:„…în special iniţiative
menite săstabileascăorientărileşi indicatorii, săorganizeze schimbul celor mai bune practicişi
săpregăteascăelementele necesare pentru supraveghereaşi evaluarea periodice. Parlamentul
European este pe deplin informat.”

138) Articolul 166 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (4) cuvintele„Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea
Comisiei”se înlocuiesc cu„Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativă
specială…”;

(b) se adaugăun alineat (5), nou, cu textul următor:

„(5) În completarea activităţilor prevăzute în programul-cadru multianual, Parlamen-
tul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară şi
dupăconsultarea Comitetului Economicşi Social, stabilesc măsurile necesare pentru
punerea în aplicare a spaţiului european de cercetare.”.

139) La articolul 167, cuvântul„Consiliul”se înlocuieşte cu„Uniunea”.

140) La articolul 168 al doilea paragraf, cuvântul„Consiliul”se înlocuieşte cu„Uniunea”.

141) La articolul 170 al doilea paragraf, se eliminăultimul fragment de teză„..., care se negociază şi
se încheie în conformitate cu articolul 300”.

SPAŢIUL

142) Se introduce un articol nou 172a:

„Articolul 172a

(1) În scopul promovării progresuluiştiinţificşi tehnic, a competitivităţii industriale,
precumşi pentru punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea elaboreazăo politicăeuropeană
a spaţiului. În acest scop, aceasta poate promova iniţiative comune, poate sprijini cercetareaşi
dezvoltarea tehnologică şi poate coordona eforturile necesare explorăriişi exploatării spaţiului.

(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul
Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, stabilesc
măsurile necesare, care pot lua forma unui program spaţial european, excluzând orice
armonizare a actelor cu putere de legeşi a normelor administrative ale statelor membre.
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(3) Uniunea stabileşte orice relaţie utilăcu Agenţia SpaţialăEuropeană.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere celorlalte dispoziţii din prezentul titlu.”

MEDIUL (SCHIMBAREA CLIMATICĂ)

143) Articolul 174 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), a patra liniuţăse înlocuieşte cu textul următor:

„—promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate săcontracareze problemele
de mediu la scarăregionalăsau mondială şi în special lupta împotriva schimbărilor
climatice.”;

(b) la alineatul (2) al doilea paragraf, cuvintele„unei proceduri comunitare de control”se
înlocuiesc cu cuvintele„unei proceduri de control din partea Uniunii”.

(c) la alineatul (4) primul paragraf, se eliminăultimul fragment de teză„..., care se negociază
şi se încheie în conformitate cu articolul 300”.

144) Articolul 175 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea
Parlamentului European, a Comitetului Economicşi Socialşi a Comitetului Regiunilor,
poate face ca procedura legislativăordinarăsăfie aplicabilădomeniilor menţionate la
primul paragraf.”;

(b) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele„În alte domenii,…” se eliminăiar al doilea
paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptăîn
conformitate cu condiţiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), dupăcaz.”;

(c) la alineatul (4), cuvintele„…anumitor măsuri cu caracter comunitar,…”se înlocuiesc cu
„…anumitor măsuri adoptate de Uniune,…”.

(d) la alineatul (5), cuvintele„Consiliul prevede, în actul de adoptare a acelei măsuri,
dispoziţiile ...”se înlocuiesc cu„aceastămăsurăprevede dispoziţiile ...”.

TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ

145) Titlul XX cu denumirea„COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE”şi articolele 177, 179, 180
și 181 devin partea a cincea titlul III capitolul 1, privind acţiunea externăa Uniuniiși, respectiv,
articolele 188 D-188 G; aceste articole se modificădupăcum se precizeazăla punctele
161-164. Articolul 178 se abrogă.
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146) Titlul XXI cu denumirea„COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂCU
ŢĂRILE TERŢE”şi articolul 181 A devin capitolul 2 titlul III partea a cincea, privind acţiunea
externăa Uniuniiși, respectiv, noul articol 188 H; acest articol se modificădupăcum se
precizeazăla punctul 166.

ENERGIA

147) Titlul XX se înlocuieşte cu un nou titluşi un nou articol 176 A cu textul următor:

„TITLUL XX

ENERGIA

Articolul 176 A

(1) În contextul instituiriişi al funcţionării pieţei interneşi din perspectiva necesităţii de a
conservaşi îmbunătăţi mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmăreşte, în spiritul
solidarităţii între statele membre,:

(a) săasigure funcţionarea pieţei energiei;

(b) săasigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,

(c) săpromoveze eficienţa energetică şi economia de energie, precumşi dezvoltarea de noi
surse de energieşi energii regenerabile;şi

(d) săpromoveze interconectarea reţelelor energetice.

(2) Fărăa aduce atingere aplicării altor dispoziţii ale tratatelor, Parlamentul Europeanşi
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, stabilesc măsurile
necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptădupă
consultarea Comitetului Economicşi Socialși a Comitetului Regiunilor.

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condiţiile de exploatare a
propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energieşi structurii
generale a aprovizionării sale cu energie, fărăa aduce atingere articolului 175 alineatul (2)
litera (c).

(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură
legislativăspecială, în unanimitateşi dupăconsultarea Parlamentului European, stabileşte
măsurile menţionate la alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de natură
fiscală.”
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TURISMUL

148) Titlul XXI se înlocuieşte cu un nou titluşi un nou articol 176 B cu textul următor:

„TITLUL XXI

TURISMUL

Articolul 176 B

(1) Uniunea completeazăacţiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin
promovarea competitivităţii întreprinderilor Uniunii în acest sector.

În acest scop, acţiunea Uniunii urmărește:

(a) săîncurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor în acest sector;

(b) săpromoveze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune practici.

(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, stabilesc măsurile speciale destinate săcompleteze acţiunile întreprinse în statele
membre, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la prezentul articol, cu excepţia oricărei
armonizări a actelor cu putere de legeşi a normelor administrative ale statelor membre.”

PROTECŢIA CIVILĂ

149) Se introduc un nou titlu XXIIşi un nou articol 176 C, cu textul următor:

„TITLUL XXII

PROTECŢIA CIVILĂ

Articolul 176 C

(1) Uniunea încurajeazăcooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea
sistemelor de prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de omşi de protecţie împotriva
acestora.

Acţiunea Uniunii urmăreşte:

(a) săsusţină şi săcompleteze acţiunea statelor membre la nivel naţional, regionalşi local care
are ca scop prevenirea riscurilor, pregătirea factorilor implicaţi în protecţia civilădin statele
membreşi intervenţia în caz de catastrofe naturale sau provocate de om, în cadrul Uniunii;

(b) săpromoveze o cooperare operaţionalărapidă şi eficientă, în cadrul Uniunii, între serviciile
naţionale de protecţie civilă;
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(c) săpromoveze consecvenţa acţiunilor întreprinse la nivel internaţional în materie de
protecţie civilă.

(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la
alineatul (1), cu excepţia oricărei armonizări a actelor cu putere de legeşi a normelor
administrative ale statelor membre.”.

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

150) Se introduc un nou titlu XXIIIşi un nou articol 176 D, cu textul următor:

„TITLUL XXIII

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 176 D

(1) Punerea în aplicare efectivăa dreptului Uniunii de către statele membre, care este
esenţialăpentru buna funcţionare a Uniunii, constituie o chestiune de interes comun.

(2) Uniunea poate sprijini eforturile statelor membre pentru îmbunătăţirea capacităţii lor
administrative de punere în aplicare a dreptului Uniunii. Aceastăacţiune poate consta, în
special, în facilitarea schimburilor de informaţiişi de funcţionari publici, precumşi în
sprijinirea programelor de formare. Niciun stat membru nu este obligat sărecurgăla acest
sprijin. Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu
procedura legislativăordinară, stabilesc măsurile necesare în acest scop, cu excepţia oricărei
armonizări a actelor cu putere de legeşi a normelor administrative ale statelor membre.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere obligaţiei statelor membre de a pune în aplicare
dreptul Uniunii, nici atribuţiilorşi îndatoririlor Comisiei. De asemenea, acesta nu aduce
atingere celorlalte dispoziţii ale tratatelor, care prevăd o cooperare administrativăîntre statele
membre, precumşi între acesteaşi Uniune.”

ASOCIEREAŢĂRILORŞI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI

151) La articolul 182, la finalul primului paragraf, cuvintele„la prezentul tratat”se elimină.

152) La articolul 186, fragmentul final de teză„... va fi reglementatăprin convenţii ulterioare, care
necesităunanimitatea statelor membre.”se înlocuieşte cu„... este reglementatăprin actele
adoptate în conformitate cu articolul 187.”.

153) La articolul 187, cuvintele„hotărând în unanimitate”se înlocuiesc cu„hotărând în unanimitate
la propunerea Comisiei”, iar la finalul articolului se adaugăurmătorul text:„În cazul în care
dispoziţiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedurălegislativă
specială, acesta hotărăşte în unanimitate, la propunerea Comisieişi dupăconsultarea
Parlamentului European.”.
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ACŢIUNEA EXTERNĂA UNIUNII

154) Se introduce o nouăparte a cincea. Aceasta are denumirea„ACŢIUNEA EXTERNĂA UNIUNII”
şi conţine titlurileşi capitolele următoare:

Titlul I: Dispoziţii generale privind acţiunea externăa Uniunii

Titlul II: Politica comercialăcomună

Titlul III: Cooperarea cuţările terţeşi ajutorul umanitar

Capitolul 1: Cooperarea pentru dezvoltare

Capitolul 2: Cooperarea economică, financiară şi tehnicăcuţările terţe

Capitolul 3: Ajutorul umanitar

Titlul IV: Măsurile restrictive

Titlul V: Acorduri internaţionale

Titlul VI: Relaţiile Uniunii cu organizaţiile internaţionale,ţările terţeşi delegaţii ale Uniunii

Titlul VII: Clauza de solidaritate

DISPOZIŢII GENERALE

155) Se introduc un nou titlu Işi un nou articol 188 A, cu textul următor:

„TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂA UNIUNII

Articolul 188 A

Acţiunea Uniunii pe scena internaţională, în temeiul prezentei părţi, are la bazăprincipiile,
urmăreşte realizarea obiectivelorşi se desfăşoarăconform dispoziţiilor generale prevăzute în
titlul V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană.”

POLITICA COMERCIALĂCOMUNĂ

156) Se introduce un titlu II, intitulat„POLITICA COMERCIALĂCOMUNĂ”, care preia denumirea
titlului IX din partea a treia.
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157) Se introduce un articol 188 B, care preia formularea articolului 131; acesta se modificădupă
cum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 23-27, Uniunea
contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasăa comerţului mondial, la
eliminarea treptatăa restricţiilor în calea schimburilor comerciale internaţionaleşi a
investiţiilor externe directeşi la reducerea barierelor vamaleşi de altănatură.”;

(b) al doilea paragraf se elimină.

158) Se introduce un articol 188 C, care înlocuieşte articolul 133:

„Articolul 188 C

(1) Politica comercialăcomunăse întemeiazăpe principii uniforme, în special în ceea ce
priveşte modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifareşi comerciale privind schimburile
de mărfurişi serviciişi aspectele comerciale ale proprietăţii intelectuale, investiţiile străine
directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precumşi măsurile de
protecţie comercială, printre careşi cele care se adoptăîn caz de dumpingşi de subvenţii.
Politica comercialăcomunăse desfăşoarăîn cadrul principiilorşi al obiectivelor acţiunii externe
a Uniunii.

(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu
procedura legislativăordinară, adoptămăsurile care definesc cadrul în care este pusăîn aplicare
politica comercialăcomună.

(3) În cazul în care trebuie negociateşi încheiate acorduri cu una sau mai multeţări terţe
ori organizaţii internaţionale, se aplicăarticolul 188 N, sub rezerva dispoziţiilor speciale ale
prezentului articol.

Comisia prezintărecomandări Consiliului, care o autorizeazăsădeschidănegocierile necesare.
Consiliuluişi Comisiei le revine răspunderea săasigure compatibilitatea acordurilor negociate
cu politicileşi normele interne ale Uniunii.

Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de
Consiliu pentru a o asista în aceastămisiuneşi cu respectarea directivelor pe care Consiliul i
le-ar putea adresa. Comisia raporteazăperiodic comitetului specialşi Parlamentului European
cu privire la stadiul negocierilor.

(4) Pentru negociereaşi încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul
hotărăşte cu majoritate calificată.

Pentru negociereaşi încheierea unui acord în domeniul comerţului cu serviciişi al aspectelor
comerciale ale proprietăţii intelectuale, precumşi în cel al investiţiilor străine directe, Consiliul
hotărăşte în unanimitate în cazul în care acest acord cuprinde dispoziţii pentru care este
necesarăunanimitatea pentru adoptarea de norme interne.
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Consiliul hotărăşte, de asemenea în unanimitate, negociereaşi încheierea de acorduri:

(a) în domeniul comerţului cu servicii culturaleşi audiovizuale, în cazul în care aceste acorduri
riscăsăaducăatingere diversităţii culturaleşi lingvistice a Uniunii;

(b) în domeniul comerţului cu servicii sociale, de educaţieşi de sănătate, în situaţia în care
aceste acorduri pot săperturbe în mod grav organizarea acestor servicii la nivel naţionalşi
săaducăatingere răspunderii statelor membre pentru prestarea acestor servicii.

(5) Negociereaşi încheierea de acorduri internaţionale în domeniul transporturilor sunt
reglementate în partea a treia titlul Vşi la articolul 188 N.

(6) Exercitarea competenţelor atribuite prin prezentul articol în domeniul politicii
comerciale comune nu aduce atingere delimitării competenţelor între Uniuneşi statele
membreşi nu implicăarmonizarea dispoziţiilor actelor cu putere de legeşi ale normelor
administrative ale statelor membre în măsura în care tratatele exclud o astfel de armonizare.”

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE

159) Se introduce un titlu III cu denumirea„COOPERAREA CUŢĂRILE TERŢEŞI AJUTORUL
UMANITAR”

160) Se introduce un capitol 1„COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE”, care preia denumirea
titlului XX din partea a treia.

161) Se introduce un articol 188 D, care preia formularea articolului 177; acesta se modificădupă
cum urmează:

(a) alineatele (1)şi (2) se înlocuiesc cu textul următor:

„(1) Politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare se desfăşoarăcu
respectarea principiilorşi a obiectivelor acţiunii externe a Uniunii. Politica de cooperare
pentru dezvoltare a Uniuniişi politicile statelor membre se completează şi se susţin
reciproc.

Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintăreducereaşi, în cele
din urmă, eradicarea sărăciei. Uniuneaţine seama de obiectivele cooperării pentru
dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afectaţările în curs de dezvoltare.”

(b) Alineatul (3) se renumerotează(2).
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162) Se introduce un articol 188 E, care preia formularea articolului 179; acesta se modificădupă
cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura
legislativăordinară, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de
cooperare pentru dezvoltare, măsuri care pot consta în programe multianuale de
cooperare cuţări în curs de dezvoltare sau în programe având o abordare tematică.”;

(b) se introduce un nou alineat (2), cu textul următor:

„(2) Uniunea poate încheia cuţările terţeşi cu organizaţiile internaţionale competente
orice acord util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 10 A din Tratatul
privind Uniunea Europeană şi la articolul 188 D din prezentul tratat.

Primul paragraf nu aduce atingere competenţei statelor membre de a negociaşi de a
încheia acorduri în cadrul organismelor internaţionale .”

(c) alineatul (2) existent se renumerotează(3), iar alineatul (3) existent se elimină.

163) Se introduce un articol 188 F, care preia formularea articolului 180; acesta se modificădupă
cum urmează:

La începutul alineatului (1), se introduce următorul fragment de teză:„Pentru a favoriza
complementaritateaşi eficacitatea acţiunilor lor, Uniunea ...”.

164) Se introduce un articol 188 G, care preia formularea articolului 181; a doua tezădin primul
paragrafşi al doilea paragraf se elimină.

COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂCUŢĂRILE TERŢE

165) Se introduce un capitol 2 cu denumirea„COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI
TEHNICĂCUŢĂRILE TERŢE”, care preia denumirea titlului XXI din partea a treia.

166) Se introduce un articol 188 H, care preia formularea articolului 181 A; acesta se modificădupă
cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Fărăa aduce atingere celorlalte dispoziţii ale tratatelor, în special arti-
colelor 188 D-188 G, Uniunea desfăşoarăacţiuni de cooperare economică, financiară
şi tehnică, inclusiv de asistenţă, în special în domeniul financiar, cuţări terţe, altele decât
ţările în curs de dezvoltare. Aceste acţiuni sunt în concordanţăcu politica de dezvoltare a
Uniuniişi se desfăşoarăcu respectarea principiilorşi a obiectivelor acţiunii sale externe.
Acţiunile Uniuniişi ale statelor membre se completează şi se susţin reciproc.”;
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(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura
legislativăordinară, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a aline-
atului (1).”

(c) la alineatul (3) primul paragraf a doua teză, se eliminăultimul fragment de teză„..., care se
negociază şi se încheie în conformitate cu articolul 300”.

167) Se introduce un nou articol 188 I, cu textul următor:

„Articolul 188 I

În cazul în care situaţia dintr-oţarăterţănecesităo asistenţăfinanciarăcu caracter urgent din
partea Uniunii, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptădeciziile necesare.”

AJUTORUL UMANITAR

168) Se introduc un nou capitol 3şi un nou articol 188 J, cu textul următor:

„CAPITOLUL 3

AJUTORUL UMANITAR

Articolul 188 J

(1) Acţiunile Uniunii în domeniul ajutorului umanitar se desfăşoarăîn cadrul principiilorşi
al obiectivelor acţiunii externe a Uniunii. Aceste acţiuni vizează, în mod punctual, săacorde
asistenţă şi ajutor populației dinţările terţe, victime ale unor catastrofe naturale sau provocate
de om, precumşi săle protejeze pentru a face faţănevoilor umanitare care apar în aceste
situaţii diferite. Acţiunile Uniuniişi ale statelor membre se completează şi se susţin reciproc.

(2) Acţiunile de ajutor umanitar se desfăşoarăîn conformitate cu principiile dreptului
internaţionalşi cu principiile imparţialităţii, neutralităţiişi nediscriminării.

(3) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, stabilesc măsurile de definire a cadrului în care sunt puse în aplicare acţiunile de
ajutor umanitar ale Uniunii.

(4) Uniunea poate încheia cuţările terţeşi cu organizaţiile internaţionale competente orice
acord util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1)şi la articolul 10 A din
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Primul paragraf nu aduce atingere competenţei statelor membre de a negociaşi de a încheia
acorduri în cadrul organismelor internaţionale.
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(5) Pentru a stabili un cadru al contribuţiilor comune ale tinerilor europeni la acţiunile de
ajutor umanitar ale Uniunii, se creeazăun Corp voluntar european de ajutor umanitar.
Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura
legislativăordinară, stabilesc statutulşi modalităţile de funcţionare a acestuia.

(6) Comisia poate adopta orice iniţiativăutilăpentru promovarea coordonării acţiunilor
Uniunii cu cele ale statelor membre, în scopul consolidării eficienţeişi a complementarităţii
mecanismelor de ajutor umanitar ale Uniuniişi ale statelor naţionale.

(7) Uniunea asigurăca acţiunile sale umanitare sunt coordonateşi coerente cu cele ale
organizaţiilorşi ale organismelor internaţionale, îndeosebi cele care fac parte din sistemul
Organizaţiei Naţiunilor Unite.”

MĂSURILE RESTRICTIVE

169) Se introduc un titlu IVşi un articol 188 K, care înlocuiesc articolul 301, cu textul următor:

„TITLUL IV

MĂSURILE RESTRICTIVE

Articolul 188 K

(1) În cazul în care o decizie, adoptatăîn conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul
privind Uniunea Europeană, prevede întreruperea sau restrângerea, totalăsau parțială, a
relaţiilor economiceşi financiare cu una sau mai multeţări terţe, Consiliul, hotărând cu
majoritate calificatăla propunerea comunăa Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externeşi politica de securitateşi a Comisiei, adoptămăsurile necesare. Consiliul informează
Parlamentul European cu privire la aceasta.

(2) În cazul în care se prevede într-o decizie, adoptatăîn conformitate cu titlul V capi-
tolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul poate adopta, în conformitate cu
procedura prevăzutăla alineatul (1), măsuri restrictive împotriva unor persoane fizice sau
juridice, grupuri sau entităţi fărăcaracter statal.

(3) Actele menţionate la prezentul articol cuprind dispoziţiile necesare în materie de
garanţii juridice.”

ACORDURI INTERNAŢIONALE

170) Dupăarticolul 188 K, se introduce un titlu V cu denumirea„ACORDURILE INTERNAŢIO-
NALE”.

171) Se introduce articolul 188 L cu textul următor:

„Articolul 188 L

(1) Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multeţări terţe sau organizaţii
internaţionale, în cazul în care se prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui
acord fie este necesarăpentru realizarea, în cadrul politicilor Uniunii, a unuia dintre obiectivele
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stabilite prin tratate, fie este prevăzutăprintr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie poate
influenţa normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare a acestora.

(2) Acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituţiile Uniuniişi pentru
statele membre.”

172) Se introduce un articol 188 M, care preia formularea articolului 310. Cuvintele„unul sau mai
multe state”se înlocuiesc cu„una sau mai multeţări terţe”.

173) Se introduce un articol 188 N, care înlocuieşte articolul 300, cu textul următor:

„Articolul 188 N

(1) Fărăa aduce atingere dispoziţiilor speciale ale articolului 188 C, acordurile dintre
Uniuneşiţări terţe sau organizaţii internaţionale sunt negociateşi încheiate în conformitate cu
procedura de mai jos.

(2) Consiliul autorizeazăînceperea negocierilor, adoptădirectivele de negociere,
autorizeazăsemnareaşi încheie acordurile.

(3) Comisia sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate, în cazul în care acordul în cauzăpriveşte exclusiv sau în principal politica externă şi
de securitate comună, prezintărecomandări Consiliului care adoptăo decizie de autorizare a
începerii negocierilorşi desemnează, în funcţie de domeniul acordului în cauză, negociatorul
sauşeful echipei de negociatori a Uniunii.

(4) Consiliul poate adresa directive negociatoruluişi poate desemna un comitet special,
negocierile trebuind săfie conduse în consultare cu acest comitet.

(5) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptăo decizie care autorizeazăsemnarea
acorduluişi, dupăcaz, de aplicare a sa cu titlu provizoriu înainte de intrarea în vigoare.

(6) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptăo decizie privind încheierea acordului.

Cu excepţia cazului în care acordul se referăexclusiv la politica externă şi de securitate comună,
Consiliul adoptădecizia privind încheierea acordului:

(a) dupăaprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri:

i) acorduri de asociere;

ii) acord privind aderarea Uniunii la Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor
omuluişi a libertăţilor fundamentale;

iii) acorduri de instituire a unui cadru instituţional specific prin organizarea procedurilor
de cooperare;

17.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306/97



iv) acorduri care au implicaţii bugetare importante pentru Uniune;

v) acorduri în domeniile în care se aplicăprocedura legislativăordinarăsau procedura
legislativăspecialăîn cazul în care este necesarăaprobarea Parlamentului European.

În caz de urgenţă, Parlamentul Europeanşi Consiliul pot conveni un termen pentru
aprobare;

(b) dupăconsultarea Parlamentului European, în celelalte cazuri. Parlamentul European emite
avizul într-un termen pe care Consiliul îl poate stabili în funcţie de urgenţa problemei. În
absenţa unui aviz emis în acest termen, Consiliul poate decide.

(7) Prin derogare de la dispoziţiile alineatelor (5), (6)şi (9), la încheierea unui acord,
Consiliul poate împuternici negociatorul săaprobe, în numele Uniunii, modificarea acordului,
în cazul în care acesta prevede căaceste modificări trebuie adoptate conform unei proceduri
simplificate sau de către un organism creat prin respectivul acord. Consiliul poate însoţi această
împuternicire de condiţii speciale.

(8) Pe parcursul întregii proceduri, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.

Cu toate acestea, Consiliul hotărăşte în unanimitate în cazul în care acordul se referăla un
domeniu pentru care este necesarăunanimitatea în vederea adoptării unui act al Uniunii,
precumşi în cazul acordurilor de asociereşi al acordurilor prevăzute la articolul 188 H cu
statele candidate la aderare. Consiliul hotărăşte de asemenea în unanimitate în ceea ce priveşte
acordul privind aderarea Uniunii la Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor omuluişi
a libertăţilor fundamentale; decizia privind încheierea acestui acord intrăîn vigoare după
aprobarea sa de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale.

(9) Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externeşi politica de securitate, adoptăo decizie privind suspendarea aplicării unui acordşi de
stabilire a poziţiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat
printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie săadopte acte cu efecte juridice, cu
excepţia actelor care modificăsau completeazăcadrul instituţional al acordului.

(10) Parlamentul European este informat de îndată şi pe deplin pe parcursul tuturor
etapelor procedurii.

(11) Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obține avizul
Curţii de Justiţie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispoziţiile tratatelor. În
cazul unui aviz negativ al Curţii, acordul respectiv poate intra în vigoare numai după
modificarea acestuia sau revizuirea tratatelor.”
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174) Se introduce un articol 188 O, care preia formularea alineatelor (1)-(3)şi (5) din articolul 111,
iar ultimele douăteze din alineatul (1) devin al doilea paragraf din alineatul menţionat; acesta se
modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Prin derogare de la articolul 188 N, Consiliul, fie la recomandarea Băncii Centrale
Europene, fie la recomandarea Comisieişi dupăconsultarea Băncii Centrale Europene în
vederea realizării unui consens compatibil cu obiectivul stabilităţii preţurilor, poate
încheia acorduri formale privind un sistem al cursului de schimb al monedei euro în
raport cu monedele statelor terţe. Consiliul hotărăşte în unanimitate, dupăconsultarea
Parlamentului Europeanşi în conformitate cu procedura prevăzutăla alineatul (3).”.

La al doilea paragraf, fragmentul de teză„la recomandarea BCE sau a Comisieişi după
consultarea BCE, în vederea”se înlocuieşte cu„fie la recomandarea Băncii Centrale
Europene, fie la recomandarea Comisieişi dupăconsultarea Băncii Centrale Europene în
vederea ...”

(b) la alineatul (2), cuvintele„monedele necomunitare”se înlocuiesc cu„monedele statelor
terţe”;

(c) la alineatul (3) primul paragraf, în prima teză, trimiterea la articolul 300 se înlocuiește cu
o trimitere la articolul 188 N, iar cuvintele„unul sau mai multe state”se înlocuiesc cu
„unul sau mai multe state terţe”și al doilea paragraf se elimină;

(d) alineatul (5) se renumerotează(4).

RELAŢIILE UNIUNII CU ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALEŞI CUŢĂRILE TERŢEŞI DELEGAŢII
ALE UNIUNII

175) Se introduc un titlu VIşi articolele 188 Pşi 188 Q, articolul 188 P înlocuind articolele
302-304, dupăcum urmează:

„TITLUL VI

RELAŢIILE UNIUNII CU ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALEŞI CUŢĂRILE TERŢEŞI
DELEGAŢII ALE UNIUNII

Articolul 188 P

(1) Uniunea stabileşte orice formăde cooperare utilăcu organele Organizaţiei Naţiunilor
Uniteşi cu instituţiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu Organizaţia pentru Securitateşi
Cooperare în Europaşi cu Organizaţia pentru Cooperareşi Dezvoltare Economică.

Uniunea asigură, de asemenea, legăturile oportune cu alte organizaţii internaţionale.

(2) Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitateşi
Comisiei le revine responsabilitatea de a pune în aplicare dispoziţiile prezentului articol.
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Articolul 188 Q

(1) Delegaţiile Uniunii înţările terţeşi pe lângăorganizaţiile internaţionale asigură
reprezentarea Uniunii.

(2) Delegaţiile Uniunii se aflăsub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externeşi politica de securitate. Delegaţiile acţioneazăîn strânsăcooperare cu misiunile
diplomaticeşi consulare ale statelor membre.”

CLAUZA DE SOLIDARITATE

176) Se introduc un nou titlu VIIşi un nou articol 188 R, cu textul următor:

„TITLUL VII

CLAUZA DE SOLIDARITATE

Articolul 188 R

(1) Uniuneaşi statele sale membre acţioneazăîn comun, în spiritul solidarităţii, în cazul în
care un stat membru face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau
provocate de om. Uniunea mobilizeazătoate instrumentele de care dispune, inclusiv mijloacele
militare puse la dispoziţie de statele membre, pentru:

(a)— prevenirea ameninţării teroriste pe teritoriul statelor membre;

— protejarea instituţiilor democraticeşi a populaţiei civile de un eventual atac terorist;

— acordarea de asistenţăunui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea
autorităţilor sale politice, în cazul unui atac terorist;

(b) acordarea de asistenţăunui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităţilor
sale politice, în cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om.

(2) În cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist sau este victima unui
catastrofe naturale ori provocate de om, celelalte state membre îi oferăasistențăla solicitarea
autorităţilor politice ale acestuia. În acest scop, statele membre se coordoneazăîn cadrul
Consiliului.

(3) Modalitățile de punere în aplicare de către Uniune a prezentei clauze de solidaritate
sunt definite printr-o decizie adoptatăde Consiliu, la propunerea comunăa Comisieişi a
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate. În cazul în care
aceastădecizie are implicaţii în domeniul apărării, Consiliul hotărăşte în conformitate cu
articolul 15b alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Parlamentul European este
informat.

În cadrul prezentului alineatşi fărăa aduce atingere articolului 207, Consiliul este asistat de
Comitetul Politicşi de Securitate, cu sprijinul structurilor dezvoltate în cadrul politicii de
securitateşi de apărare comune,şi de comitetul prevăzut la articolul 61 D, care îi prezintă,
dupăcaz, avize comune.
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(4) Pentru a permite Uniuniişi statelor membre săacţioneze în mod eficient, Consiliul
European procedeazăperiodic la evaluarea ameninţărilor cu care se confruntăUniunea.”

DISPOZIŢII INSTITUŢIONALEŞI FINANCIARE

177) Partea a cincea se renumeroteazăca„PARTEA AȘASEA”, iar denumirea acesteia se înlocuieşte
cu„DISPOZIŢII INSTITUŢIONALEŞI FINANCIARE”.

PARLAMENTUL EUROPEAN

178) Articolul 189 se abrogă.

179) Articolul 190 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatele (1), (2)şi (3) se elimină, iar alineatele (4)şi (5) se renumerotează şi devin (1),
respectiv, (2);

(b) alineatul (4), renumerotat (1), se modificădupăcum urmează:

(i) la primul paragraf, cuvintele„... pentru a permite alegerea prin vot universal direct ...”
se înlocuiesc cu„... pentru a stabili dispoziţiile necesare care săpermităalegerea
membrilor săi prin vot universal direct ...”;

(ii) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedurălegislativă
specială şi dupăaprobarea Parlamentului European, care se pronunţăcu majoritatea
membrilor care îl compun, stabileşte dispoziţiile necesare. Respectivele dispoziţii
intrăîn vigoare dupăce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu
normele lor constituţionale.”;

(c) la alineatul (5), renumerotat (2), după„Parlamentul European”se introduc cuvintele
„hotărând prin regulamente din proprie iniţiativă, în conformitate cu o procedură
legislativăspecială,”.

180) La articolul 191, primul paragraf se elimină. La al doilea paragraf, cuvintele„Consiliul, hotărând
în conformitate cu procedura menționatăla articolul 251, stabilește”se înlocuiesc cu
„Parlamentul Europeanși Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura
legislativăordinară, stabilesc…”, iar cuvintele„menționate la articolul 8 A alineatul (4) din
Tratatul privind Uniunea Europeană”se introduc după„la nivel european”.

181) La articolul 192, primul paragraf se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele„membrilor săi”se
înlocuiesc cu„membrilor care îl compun”, iar la finalul paragrafului se adaugăteza următoare:
„În cazul în care nu prezintăpropuneri, Comisia comunicăParlamentului European motivele
sale.”.
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182) Articolul 193 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele„membrilor săi”se înlocuiesc cu„membrilor care îl compun”;

(b) al treilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Modalităţile de exercitare a dreptului de anchetăse stabilesc de Parlamentul European,
hotărând prin regulamente, din proprie iniţiativă, în conformitate cu o procedură
legislativăspecială, dupăaprobarea de către Consiliuşi Comisie.”

183) Articolul 195 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de tezăintroductiv„Parlamentul
European numeşte un Ombudsman, împuternicit săprimeascăplângeri ...”se înlocuieşte
cu„Ombudsmanul European, ales de Parlamentul European, este împuternicit să
primeascăplângeri ...”, iar la finalul tezei, cuvintele„şi a Tribunalului de PrimăInstanţăîn
exercitarea funcţiilor lor”se înlocuiesc cu„în exercitarea funcţiilor acesteia”,şi se adaugă
următoarea tezăfinală:„Acesta investigheazăaceste plângerişi întocmeşte un raport cu
privire la acestea.”;

(b) la alineatul (2) primul paragraf, cuvântul„numit”se înlocuieşte cu„ales”;

(c) la alineatul (3), cuvintele„vreunui organism”se înlocuiesc cu„vreunui guvern, instituţie,
organ, oficiu sau agenţie”;

(d) la alineatul (4), după„Parlamentul European…”se introduc cuvintele„…hotărând prin
regulamente din proprie iniţiativă, în conformitate cu o procedurălegislativăspecială,…”.

184) La articolul 196, al doilea paragraf, cuvintele„în sesiune extraordinară”se înlocuiesc cu„în
perioada de sesiune extraordinară”, iar cuvintele„membrilor săi”se înlocuiesc cu„membrilor
care îl compun”.

185) Articolul 197 se modificădupăcum urmează:

(a) primul paragraf se elimină;

(b) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Comisia poate asista la toateşedinţeleşi, la cererea sa, este audiată.”

(c) al patrulea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Consiliul Europeanşi Consiliul sunt audiate de Parlamentul European în condiţiile
prevăzute de regulamentul de procedurăal Consiliului Europeanşi al Consiliului.”

186) La articolul 198 primul paragraf, cuvântul„absolută”se elimină.
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187) La articolul 199 al doilea paragraf, cuvintele„... condiţiile prevăzute de acest regulament”se
înlocuiesc cu„... condiţiile prevăzute în tratateşi de acest regulament.”.

188) La articolul 201, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„În cazul în care moţiunea de cenzurăse adoptăcu o majoritate de douătreimi din voturile
exprimateşi de către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii
Comisiei trebuie sădemisioneze colectiv din funcţiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externeşi politica de securitate trebuie sădemisioneze din funcţiile pe care le
exercităîn cadrul Comisiei. Aceştia rămân în funcţieşi continuăsăgestioneze afacerile curente
pânăla înlocuirea lor în conformitate cu articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea Europeană.
În acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiţi pentru a-i înlocui expirăla data la care ar fi
trebuit săexpire mandatul membrilor Comisiei obligaţi sădemisioneze colectiv din funcţiile
lor.”

CONSILIUL EUROPEAN

189) Se introduc noua secţiune 1aşi noile articole 201aşi 201b, cu textul următor:

„SECŢIUNEA 1a

CONSILIUL EUROPEAN

Articolul 201a

(1) În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea
unui singur alt membru.

În cazul în care hotărăşte cu majoritate calificată, Consiliului European i se aplicăarticolul 9 C
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolul 205 alineatul (2) din prezentul
tratat. În cazul în care Consiliul European se pronunţăprin vot, preşedintele acestuiaşi
preşedintele Comisiei nu participăla vot.

Abţinerile membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedicăadoptarea deliberărilor Consiliului
European pentru care este necesarăunanimitatea.

(2) Preşedintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi
audiat.

(3) Consiliul European hotărăşte cu majoritate simplăîn chestiuni de procedură, precumşi
pentru adoptarea regulamentului de procedură.

(4) Consiliul European este asistat de Secretariatul General al Consiliului.
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Articolul 201b

Consiliul European adoptăcu majoritate calificată:

(a) o decizie de stabilire a listei formaţiunilor Consiliului, altele decât cea Afaceri Generaleși
cea Afaceri Externe, în conformitate cu articolul 9 C alineatul (6) din Tratatul privind
Uniunea Europeană;

(b) o decizie referitoare la preşedinţia formaţiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri
Externe, în conformitate cu articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea
Europeană.”

CONSILIUL

190) Articolele 202şi 203 se abrogă.

191) Articolul 205 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatele (1)şi (2) se înlocuiesc cu textul următor:

„(1) În cazul deliberărilor pentru care este necesarămajoritatea simplă, Consiliul
hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun.

(2) Prin derogare de la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, începând cu 1 noiembrie 2014şi sub rezerva dispoziţiilor stabilite prin
Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii, în cazul în care Consiliul nu hotărăşte la
propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi
politica de securitate, majoritatea calificatăse defineşte ca fiind egalăcu cel puţin 72 % din
membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puţin
65 % din populaţia Uniunii.

(3) Începând cu 1 noiembrie 2014şi sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite prin
Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toţi
membrii Consiliului participăla vot, majoritatea calificatăse defineşte dupăcum urmează:

(a) Majoritatea calificatăeste definităca fiind egalăcu cel puţin 55 % din membrii
Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puţin 65 %
din populaţia acestor state.

Minoritatea de blocare trebuie săincludăcel puţin numărul minim de membri din
Consiliu, care reprezintămai mult de 35 % din populaţia statelor membre
participante, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificatăse considerăa fi
întrunită.

(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Consiliul nu hotărăşte la propunerea
Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate, majoritatea calificatăse defineşte ca fiind egalăcu cel puţin 72 % din
membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel
puţin 65 % din populaţia respectivelor state.”
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(b) alineatul (4) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează(4).

192) Articolul 207 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 207

(1) Un comitet constituit din reprezentanţii permanenţi ai guvernelor statelor membre
răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliuluişi de executarea mandatelor care îi sunt
încredinţate de către acesta. Comitetul poate adopta decizii de procedurăîn cazurile prevăzute
de regulamentul de procedurăal Consiliului.

(2) Consiliul este asistat de Secretariatul General, aflat sub autoritatea unui secretar general
numit de Consiliu.

Consiliul hotărăşte cu majoritate simplăîn privinţa organizării Secretariatului General.

(3) Consiliul hotărăşte cu majoritate simplăîn chestiunile de procedură, precumşi în
privinţa adoptării regulamentului său de procedură.”

193) La articolul 208, se adaugăurmătoarea tezăla finalul articolului:„În cazul în care Comisia nu
prezintănicio propunere, aceasta comunicămotivele Consiliului.”.

194) La articolul 209, cuvintele„cu avizul”se înlocuiesc cu„dupăconsultarea”.

195) Articolul 210 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 210

Consiliul stabileşte salariile, indemnizaţiileşi pensiile preşedintelui Consiliului European, ale
preşedintelui Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate, ale membrilor Comisiei, ale preşedinţilor, membrilorşi grefierilor Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene, precumşi ale secretarului general al Consiliului. Consiliul stabileşte, de
asemenea, toate indemnizaţiile careţin loc de remuneraţie.”

COMISIA

196) Articolul 211 se abrogă. Se introduce un articol 211a cu textul următor:

„Articolul 211a

În conformitate cu articolul 9 D alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, membrii
Comisiei sunt aleşi printr-un sistem de rotaţie stabilit în unanimitate de către Consiliul
European, care se întemeiazăpe următoarele principii:

(a) statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce priveşte stabilirea ordinii de
rotaţieşi a duratei prezenţei reprezentanţilor lor în cadrul Comisiei; în consecinţă,
diferenţa dintre numărul total de mandate deţinute de resortisanţii a douăstate membre
date nu poate fi niciodatămai mare de unu;
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(b) sub rezerva dispoziţiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituită
astfel încât săreflecte în mod satisfăcător diversitatea demografică şi geograficăa statelor
membre.”

197) Articolul 212 devine un nou alineat (2) al articolului 218.

198) La articolul 213, alineatul (1) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat; primele două
paragrafe ale acestuia se unifică şi se citesc dupăcum urmează:

„Membrii Comisiei se abţin de la orice act incompatibil cu natura funcţiilor lor. Statele membre
respectăindependenţa acestoraşi nu încearcăsăîi influenţeze în îndeplinirea sarcinilor lor.”

199) Articolul 214 se abrogă.

200) Articolul 215 se modificădupăcum urmează:

(a) al doilea paragraf se înlocuieşte cu următoarele douăparagrafe:

„Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rămasăpână
la încheierea mandatului de un nou membru având aceeaşi cetăţenie, numit de Consiliu,
de comun acord cu preşedintele Comisiei, dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi în
conformitate cu criteriile menţionate la articolul 9 D alineatul (3) al doilea paragraf din
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea preşedintelui Comisiei, poate decide că
nu este necesarăînlocuirea, în special în cazul în care durata rămasăpânăla încheierea
mandatului membrului Comisiei este scurtă.”

(b) se introduce un al cincilea paragraf, nou, cu textul următor:

„În caz de demisie, de destituire sau de deces, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externeşi politica de securitate este înlocuit, pânăla încheierea mandatului, în
conformitate cu articolul 9 E alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.”;

(c) ultimul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„În cazul demisiei tuturor membrilor Comisiei, aceştia rămân în funcţieşi continuă, în
perioada rămasăpânăla încheierea mandatului, pânăla înlocuirea lor, săgestioneze
afacerile curente în conformitate cu articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea
Europeană”.

201) La articolul 217, alineatele (1), (3)şi (4) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat. Prima
tezăa acestuia se înlocuieşte cu textul următor:„Fărăa aduce atingere articolului 9 E aline-
atul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, responsabilităţile care îi revin Comisiei sunt
structurateşi repartizate între membrii săi de către preşedinte, în conformitate cu articolul 9 D
alineatul (6) din respectivul tratat.”.
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202) La articolul 218, alineatul (1) se elimină; alineatul (2) se renumerotează(1), iar cuvintele„în
condiţiile prevăzute de prezentul tratat”se elimină. Se introduce un alineat (2), care preia
formularea articolului 212.

203) La articolul 219 primul paragraf, cuvintele„numărului de membri prevăzut la articolul 213”se
înlocuiesc cu„membrilor săi”, iar al doilea paragraf se înlocuieşte cu„Cvorumul este stabilit
prin regulamentul de procedurăal acesteia.”

CURTEA DE JUSTIŢIE

204) În denumirea secţiunii 4 se adaugăcuvintele„A UNIUNII EUROPENE”.

205) Articolul 220 se abrogă.

206) La articolul 221, primul paragraf se elimină.

207) La articolul 223, la finalul primului paragraf se adaugăcuvintele„..., dupăconsultarea
comitetului prevăzut la articolul 224a.”.

208) La articolul 224 primul paragraf, se eliminăprima teză, iar cuvintele„ai Tribunalului”se
introduc după„Numărul de judecători ...”. La al doilea paragraf, la finalul celei de-a doua teze se
adaugăcuvintele„..., dupăconsultarea comitetului prevăzut la articolul 224a.”.

209) Se introduce un nou articol 224a, cu textul următor:

„Articolul 224a

Se instituie un comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidaţilor de a exercita
funcţiile de judecătorşi avocat general în cadrul Curţii de Justiţieşi al Tribunalului, înainte ca
guvernele statelor membre săfacănominalizările, în conformitate cu dispoziţiile arti-
colelor 223şi 224.

Comitetul este format dinşapte personalităţi alese dintre foştii membri ai Curţii de Justiţieşi ai
Tribunalului, dintre membrii instanţelor naţionale supremeşi din jurişti reputaţi, dintre care
unul este propus de Parlamentul European. Consiliul adoptăo decizie care stabileşte
regulamentul de funcţionare al acestui comitet, precumşi o decizie prin care sunt desemnaţi
membrii comitetului. Comitetul hotărăşte la iniţiativa preşedintelui Curţii de Justiţie.”.

210) La articolul 225 alineatul (1) primul paragraf prima teză, cuvintele„…care sunt atribuite unei
camere jurisdicţionaleşi a celor…” se înlocuiesc cu„…care sunt atribuite unui tribunal
specializat, instituit în conformitate cu articolul 225Aşi a celor…”, iar la alineatul (2) primul
paragraf, cuvintele„instituite în conformitate cu articolul 225A”se elimină.

211) Articolul 225A se modificădupăcum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, pot înfiinţa tribunale specializate pe lângăTribunal, care săaibăcompetenţa de a
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judeca în primăinstanţăanumite categorii de acţiuni în materii speciale. Parlamentul
Europeanşi Consiliul hotărăsc prin regulamente, fie la propunerea Comisieişi după
consultarea Curţii de Justiţie, fie la solicitarea Curţii de Justiţieşi dupăconsultarea
Comisiei.”

(b) la al doilea paragraf, cuvântul„decizia”se înlocuieşte cu„regulamentul”, iar cuvintele
„acestei camere”se înlocuiesc cu„acestui tribunal”;

(c) la al treilea paragraf, cuvintele„decizia privind crearea camerei”se înlocuiesc cu cuvintele
„regulamentului privind crearea tribunalului specializat”;

(d) la alșaselea paragraf, cuvântul„decizia”se înlocuieşte cu„regulamentul”, iar la finalul
paragrafului se adaugăteza următoare:„Titlul Işi articolul 64 din Statut se aplicăîn orice
situaţie tribunalelor specializate.”.

212) Articolul 228 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (2), primulşi al doilea paragraf se înlocuiesc cu textul următor, care devine
primul paragraf:

„(2) În cazul în care considerăcăstatul membru în cauzănu a luat măsurile pe care le
impune executarea hotărârii Curţii, Comisia poate sesiza Curtea, dupăce a dat statului în
cauzăposibilitatea de a-şi prezenta observaţiile. Comisia indicăcuantumul sumei forfetare
sau al penalităţii cu titlu cominatoriu pe care statul membru în cauzătrebuie săle
plătească şi pe care îl considerăadecvat situației.”

La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, dupăcuvântul„Curtea”se elimină
cuvintele„de Justiţie”.

(b) se adaugăurmătorul alineat (3):

„(3) În cazul în care sesizeazăCurtea printr-o acţiune în temeiul articolului 226,
considerând căstatul respectiv nuşi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de
transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedurălegislativă, Comisia
poate indica, în cazul în care considerănecesar, cuantumul sumei forfetare sau al
penalităţii cu titlu cominatoriu care urmeazăa fi plătităde statul respectivşi pe care îl
considerăadecvat situaţiei.

În cazul în care constatăneîndeplinirea obligaţiei, Curtea poate impune statului membru
respectiv plata unei sume forfetare sau a unei penalităţi cu titlu cominatoriu, în limita
valorii indicate de Comisie. Obligaţia de platăintrăîn vigoare la data stabilităde Curte
prin hotărârea sa.”.

213) La articolul 229A, cuvintele„... Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisieişi
dupăconsultarea Parlamentului European, ...”se înlocuiesc cu„... Consiliul, hotărând în
unanimitate, în conformitate cu o procedurălegislativăspecială şi dupăconsultarea
Parlamentului European, ...”, iar cuvintele„titluri comunitare de proprietate industrială”se
înlocuiesc cu„titluri comunitare de proprietate intelectuală”. Ultima tezăse înlocuieşte cu textul
următor:„Respectivele dispoziţii intrăîn vigoare dupăce au fost aprobate de statele membre în
conformitate cu normele lor constituţionale.”.
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214) Articolul 230 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele„... actelor adoptate în comun de Parlamentul Europeanşi de
Consiliu, ...”se înlocuiesc cu„... actelor legislative, ...”, după„Parlamentului European”se
introduc cuvintele„şi ale Consiliului European”, iar la sfârşit se adaugăteza următoare:
„Aceasta controlează, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agenţiilor
Uniunii destinate săproducăefecte juridice faţăde terţi.”

(b) la al treilea paragraf, cuvintele„... de Curtea de Conturişi de BCE, în scopul protejării
prerogativelor acestora”se înlocuiesc cu„... de Curtea de Conturi, de Banca Centrală
Europeană şi de Comitetul Regiunilor, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora”;

(c) al patrulea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Orice persoanăfizicăsau juridicăpoate formula, în condiţiile prevăzute la primulşi al
doilea paragraf, o acţiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc
directşi individual, precumşi împotriva actelor normative care o privesc directşi care nu
presupun măsuri de executare.”;

(d) se introduce un nou al cincilea paragraf, iar al cincilea paragraf existent devine alşaselea
paragraf:

„Actele de constituire a organelor, oficiilorşi agenţiilor Uniunii pot săprevadăcondiţiişi
proceduri speciale privind acţiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva
actelor acestor organe, oficii sau agenţii care sunt destinate săproducăefecte juridice faţă
de ele.”;

215) La articolul 231, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:„Cu toate acestea, Curtea
indică, în cazul în care considerăcăeste necesar, care sunt efectele actului anulat, care trebuie
considerate ca fiind irevocabile.”.

216) Articolul 232 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, după„Parlamentul European”se introduc cuvintele„, Consiliul
European,”după„Comisia”se introduc cuvintele„sau Banca CentralăEuropeană”,
cuvântul„sau”înainte de„Comisia”se înlocuieşte cu o virgulă, iar la finalul paragrafului se
adaugăurmătoarea teză:„Prezentul articol se aplică, în aceleaşi condiţii, organelor,
oficiilorşi agenţiilor Uniunii care se abţin săhotărască.”;

(b) la al treilea paragraf, după„…unei instituţii”se introduc cuvintele„... sau a unuia dintre
organele, oficiile sau agenţiile”;

(c) al patrulea paragraf se elimină.

217) La articolul 233 primul paragraf, cuvintele„sau instituţiile”se elimină, iar verbul se conjugăîn
consecinţă; al treilea paragraf se elimină.
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218) La articolul 234 primul paragraf litera (b), se eliminăcuvintele„şi de BCE”și litera (c). La finalul
articolului se adaugăurmătorul paragraf:„În cazul în care o asemenea chestiune se invocă
într-o cauzăpendinte în faţa unei instanţe judecătoreşti naţionale privind o persoanăsupusă
unei măsuri privative de libertate, Curtea hotărăşte în cel mai scurt termen.”

219) La articolul 235, trimiterea la articolul 288 al doilea paragraf se înlocuieşte cu o trimitere la
articolul 288 al doileaşi al treilea paragraf.

220) Se introduce un nou articol 235a, cu textul următor:

„Articolul 235a

Curtea de Justiţie este competentăsăse pronunţe în privinţa legalităţii unui act adoptat de
Consiliul European sau de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea
Europeanănumai la solicitarea statului membru care face obiectul unei constatări a Consiliului
European sau a Consiliuluişi numai în privinţa respectării dispoziţiilor de procedurăprevăzute
de respectivul articol.

Aceastăcerere trebuie prezentatăîn termen de o lunăde la data respectivei constatări. Curtea
hotărăşte în termen de o lunăde la data cererii.”.

221) La articolul 236, cuvintele„... prin Statut sau care rezultădin regimul care se aplicăacestora din
urmă…”se înlocuiesc cu„... prin Statutul funcţionarilor Uniuniişi regimul aplicabil celorlalţi
agenţi ai Uniunii…”.

222) La articolul 237 litera (d), la a doua teză, dupăcuvântul„Consiliul”se introduce cuvântul
„guvernatorilor”.

223) Se adaugăurmătoarele noi articole 240aşi 240b, cu textul următor:

„Articolul 240a

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentăîn ceea ce priveşte dispoziţiile privind
politica externă şi de securitate comună, nici în ceea ce priveşte actele adoptate în temeiul
acestora.

Cu toate acestea, Curtea este competentăsăcontroleze respectarea dispoziţiilor articolului 25b
din Tratatul privind Uniunea Europeană şi săse pronunţe în ceea ce priveşte acţiunile formulate
în condiţiile prevăzute la articolul 230 al patrulea paragraf din prezentul tratat, privind
controlul legalităţii deciziilor care prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau
juridice adoptate de Consiliu în temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea
Europeană.

Articolul 240b

În exercitarea atribuţiilor sale privind dispoziţiile părții a treia titlul IV capitolele 4şi 5,
referitoare la spaţiul de libertate, securitateşi justiţie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu
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este competentăsăverifice legalitatea sau proporţionalitatea operaţiunilor efectuate de poliţie
sau de alte servicii de aplicare a legii într-un stat membruşi nici săhotărascăcu privire la
exercitarea responsabilităţilor care le revin statelor membre în vederea menţinerii ordinii
publiceşi a apărării securităţii interne.”

224) Articolul 241 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 241

Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 230 al cincilea paragraf, în cazul unui
litigiu privind un act cu caracter general adoptat de o instituţie, un organ, un oficiu sau o
agenţie a Uniunii, orice parte se poate prevala de motivele de drept prevăzute la articolul 230 al
doilea paragraf pentru a invoca în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene inaplicabilitatea
acestui act.”.

225) La articolul 242 a doua teză, după„Curtea”se eliminăcuvintele„de Justiţie”.

226) La articolul 245, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară,
pot modifica dispoziţiile Statutului, cu excepţia titlului Işi a articolului 64. Parlamentul
Europeanşi Consiliul hotărăsc fie la solicitarea Curţii de Justiţieşi dupăconsultarea Comisiei,
fie la propunerea Comisieişi dupăconsultarea Curţii de Justiţie.”.

BANCA CENTRALĂEUROPEANĂ

227) Se introduc secţiunea 4aşi articolul 245a, cu textul următor:

„SECŢIUNEA 4a

BANCA CENTRALĂEUROPEANĂ

Articolul 245a

(1) Banca CentralăEuropeană şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al
Băncilor Centrale («SEBC»). Banca CentralăEuropeană şi băncile centrale naţionale ale statelor
membre a căror monedăeste euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetarăa
Uniunii.

(2) SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul
principal al SEBC îl reprezintămenţinerea stabilităţii preţurilor. Fărăa aduce atingere acestui
obiectiv, SEBC sprijinăpoliticile economice generale în cadrul Uniunii pentru a contribui la
realizarea obiectivelor acesteia.

(3) Banca CentralăEuropeanăare personalitate juridică. Aceasta este singura abilitatăsă
autorizeze emisiunea de monedăeuro. Aceasta este independentăîn exercitarea competențelor
şi în administrarea finanţelor sale. Instituţiile, organele, oficiileşi agenţiile Uniunii, precumşi
guvernele statelor membre, respectăaceastăindependenţă.
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(4) Banca CentralăEuropeanăadoptămăsurile necesare îndeplinirii misiunilor sale în
conformitate cu articolele 105-111aşi cu articolul 115 Cşi cu condiţiile prevăzute în Statutul
SEBCşi al BCE. Statele membre a căror monedănu este euro, precumşi băncile lor centrale, îşi
păstreazăcompetenţele în domeniul monetar, în conformitate cu articolele menţionate.

(5) În domeniile în care are atribuţii, Banca CentralăEuropeanăeste consultatăasupra
oricărui proiect de act al Uniunii, precumşi asupra oricărui proiect de reglementare la nivel
naţionalşi poate emite avize.”

228) Se introduce un articol 245b, care preia formularea articolului 112; acesta se modificădupă
cum urmează:

(a) la finalul alineatului (1), cuvintele„ale statelor membre a căror monedăeste euro”se
introduc după„... băncilor centrale naţionale”;

(b) la alineatul (2), se eliminănumerotarea cu literele (a)şi (b)şi actuala literă(a) devine
primul paragraf, iar cele trei paragrafe ale actualei litere (b) devin paragrafele al doilea, al
treileaşi respectiv al patrulea ale alineatului menţionat anterior; la al doilea paragraf,
cuvintele„numiţi de comun acord de guvernele statelor membre la nivelulşefilor de stat
sau de guvern,”se înlocuiesc cu„numiţi de Consiliul European, hotărând cu majoritate
calificată,”.

229) Se introduce un articol 245c, care preia formularea articolului 113.

CURTEA DE CONTURI

230) La finalul articolului 246 se introduce cuvântul„Uniunii”şi se adaugăun nou paragraf al doilea,
cu textul următor:

„Curtea de Conturi este formatădin câte un resortisant din fiecare stat membru. Membrii săi îşi
exercităfuncţiile în deplinăindependenţă, în interesul general al Uniunii.”

231) Articolul 247 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1)şi primul paragraf al alineatului (4) se elimină. Alineatele (2)-(9) se
renumerotează(1)-(8).

(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvântul„ţările”se înlocuieşte cu„statul”;

(c) la alineatul (4), renumerotat (3), cuvântul„aceştia”se înlocuieşte cu„membrii Curţii de
Conturi”.

232) La articolul 248, cuvintele„organism creat”se înlocuiesc cu„organ, oficiu sau agenţie
înfiinţată”, la singular sau la plural, dupăcaz.
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ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII

233) Denumirea capitolului 2 se înlocuieşte cu denumirea următoare:„ACTELE JURIDICE ALE
UNIUNII, PROCEDURILE DE ADOPTAREŞI ALTE DISPOZIŢII”.

234) Înaintea articolului 249, se introduce o secţiune 1, cu textul următor:

„SECŢIUNEA 1

ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII”

235) Articolul 249 se modificădupăcum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Pentru exercitarea competenţelor Uniunii, instituţiile adoptăregulamente, directive,
decizii, recomandărişi avize.”

(b) al patrulea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indicădestinatarii,
decizia este obligatorie numai pentru aceştia.”

236) Se adaugăurmătoarele noi articole 249 A-249 D, cu textul următor:

„Articolul 249 A

(1) Procedura legislativăordinarăconstăîn adoptarea în comun de către Parlamentul
Europeanşi Consiliu a unui regulament, a unei directive sau a unei decizii, la propunerea
Comisiei. Aceastăprocedurăeste definităla articolul 251.

(2) În cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptarea unui regulament, a unei directive
sau a unei decizii de către Parlamentul European cu participarea Consiliului sau de către
Consiliu cu participarea Parlamentului European constituie o procedurălegislativăspecială.

(3) Actele juridice adoptate prin procedurălegislativăconstituie acte legislative.

(4) În cazurile specifice prevăzute în tratate, actele legislative se pot adopta la iniţiativa unui
grup de state membre sau a Parlamentului European, la recomandarea Băncii Centrale
Europene sau la solicitarea Curţii de Justiţie sau a Băncii Europene de Investiţii.

Articolul 249 B

(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competenţa de a adopta acte fărăcaracter
legislativşi cu domeniu de aplicare general, care completeazăsau modificăanumite elemente
neesenţiale ale actului legislativ.
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Actele legislative definesc în mod expres obiectivele, conţinutul, domeniul de aplicareşi durata
delegării de competenţe. Elementele esenţiale ale unui anumit domeniu sunt rezervate actului
legislativşi nu pot face, prin urmare, obiectul delegării de competenţe.

(2) Actele legislative stabilesc în mod expres condiţiile de aplicare a delegării; aceste
condiţii pot fi următoarele:

(a) Parlamentul European sau Consiliul pot decide revocarea delegării;

(b) actul delegat poate intra în vigoare numai în cazul în care, în termenul stabilit prin actul
legislativ, Parlamentul European sau Consiliul nu formuleazăobiecţiuni.

În înțelesul literelor (a)şi (b), Parlamentul European hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl
compun, iar Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.

(3) În titlul actelor delegate se introduce adjectivul «delegat» sau «delegată».

Articolul 249 C

(1) Statele membre iau toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare
actele obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii.

(2) În cazul în care sunt necesare condiţii unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii
din punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste acte conferăComisiei competențe de executare
sau, în cazuri specialeşi temeinic justificate, precumşi în cazurile prevăzute la articolele 11şi
13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliului.

(3) În înțelesul alineatului (2), Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin
regulamente, în conformitate cu procedura legislativăordinară, stabilesc, în prealabil, normele
şi principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării
competențelor de executare de către Comisie.

(4) În titlul actelor de punere în aplicare se introduc cuvintele «de punere în aplicare».

Articolul 249 D

Consiliul adoptărecomandări. Acesta hotărăşte, la propunerea Comisiei, în toate cazurile în
care tratatele prevăd căadoptăacte la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăşte în unanimitate
în domeniile în care este necesarăunanimitatea pentru adoptarea unui act al Uniunii. Comisia,
precumşi Banca CentralăEuropeanăîn cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptă
recomandări.”

PROCEDURI DE ADOPTARE A ACTELORŞI ALTE DISPOZIŢII

237) Înaintea articolului 250 se introduce o secţiune 2, cu denumirea„PROCEDURI DE ADOPTARE
A ACTELORŞI ALTE DISPOZIŢII”;
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238) La articolul 250, alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) În cazul în care, în temeiul tratatelor, Consiliul hotărăşte la propunerea Comisiei,
acesta poate modifica propunerea numai hotărând în unanimitate, cu excepţia cazurilor
prevăzute la articolul 251 alineatele (10)și (13), la articolele 268, 270a, 272şi la articolul 273
al doilea paragraf.”.

239) Articolul 251 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele„la prezentul articol”se înlocuiesc cu„la procedura legislativă
ordinară”;

(b) alineatul (2) al doileași al treilea paragrafși alineatele (3)-(7) se înlocuiesc cu textul
următor:

„Prima lectură

(3) Parlamentul European adoptăpoziţia sa în primălectură şi o transmite
Consiliului.

(4) În cazul în care poziţia Parlamentului European este aprobatăde Consiliu, actul
respectiv se adoptăcu formularea care corespunde poziţiei Parlamentului European.

(5) În cazul în care poziţia Parlamentului European nu este aprobatăde Consiliu,
acesta adoptăpoziţia sa în primălectură şi o transmite Parlamentului European.

(6) Consiliul informeazăpe deplin Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la
adoptarea poziţiei sale în primălectură. Comisia informeazăpe deplin Parlamentul
European cu privire la poziţia sa.

A doua lectură

(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la data transmiterii, Parlamentul
European:

(a) aprobăpoziţia Consiliului din prima lecturăsau nu s-a pronunţat, actul respectiv se
considerăadoptat cu formularea care corespunde poziţiei Consiliului;

(b) respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziţia Consiliului din prima
lectură, actul propus este considerat ca nefiind adoptat;

(c) propune, cu majoritatea membrilor care îl compun, modificări la poziţia Consiliului
din prima lectură, textul astfel modificat se transmite Consiliuluişi Comisiei, care
emite un aviz cu privire la aceste modificări.
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(8) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului
European, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată:

(a) aprobătoate aceste modificări, actul respectiv este considerat aprobat;

(b) nu aprobătoate modificările, preşedintele Consiliului, în consens cu preşedintele
Parlamentului European, convoacăcomitetul de conciliere, într-un termen deşase
săptămâni.

(9) Consiliul hotărăşte în unanimitate cu privire la modificările care au făcut obiectul
unui aviz negativ din partea Comisiei.

Concilierea

(10) Comitetul de conciliere, care reuneşte membrii Consiliului sau reprezentanţii lor
şi tot atâţia membri care reprezintăParlamentul European, are misiunea de a ajunge la un
acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificatăa membrilor Consiliului sau a
reprezentanţilor acestoraşi cu majoritatea membrilor care reprezintăParlamentul
European, în termen deşase săptămâni de la data convocării, pe baza poziţiilor
Parlamentuluişi ale Consiliului din a doua lectură.

(11) Comisia participăla lucrările comitetului de conciliereşi ia toate iniţiativele
necesare pentru promovarea unei apropieri între poziţiile Parlamentului Europeanşi ale
Consiliului.

(12) În cazul în care, în termen deşase săptămâni de la convocare, comitetul de
conciliere nu aprobăniciun proiect comun, actul propus este considerat neadoptat.

A treia lectură

(13) În cazul în care, în acest termen, comitetul de conciliere aprobăun proiect
comun, Parlamentul Europeanşi Consiliul dispun fiecare de un termen deşase săptămâni
de la aceastăaprobare, pentru a adopta actul respectiv în conformitate cu acest proiect,
Parlamentul European hotărând cu majoritatea voturilor exprimate iar Consiliul cu
majoritate calificată. În caz contrar, actul propus este considerat neadoptat.

(14) Termenele de trei lunişişase săptămâni prevăzute la prezentul articol sunt
prelungite cu cel mult o lună şi, respectiv, douăsăptămâni, la iniţiativa Parlamentului
European sau a Consiliului.

Dispoziţii speciale

(15) În cazul în care, în situaţiile prevăzute în tratate, un act legislativ face obiectul
procedurii legislative ordinare la iniţiativa unui grup de state membre sau la recomandarea
Băncii Centrale Europene ori la solicitarea Curţii de Justiţie, alineatul (2), alineatul (6) a
doua teză şi alineatul (9) nu se aplică.
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În aceste cazuri, Parlamentul Europeanşi Consiliul transmit Comisiei proiectul de act,
precumşi poziţiile lor din primaşi din a doua lectură. Parlamentul European sau Consiliul
poate solicita avizul Comisiei în orice fazăa procedurii, aviz pe care Comisia îl poate
emiteşi din proprie iniţiativă. Comisia poate, de asemenea, în cazul în care consideră
necesar, săparticipe la comitetul de conciliere în condiţiile prevăzute la alineatul (11).”

240) Articolul 252 se abrogă. Se introduce un nou articol 252a cu textul următor:

„Articolul 252a

Parlamentul European, Consiliulşi Comisia se consultăreciprocşi organizează, de comun
acord, condiţiile cooperării lor. În acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, săîncheie
acorduri interinstituţionale care pot avea un caracter obligatoriu.”

241) Articolul 253 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 253

În cazul în care tratatele nu prevăd tipul actului care trebuie adoptat, instituţiile îl aleg de la caz
la caz, cu respectarea procedurilor aplicabileşi a principiului proporţionalităţii.

Actele juridice se motivează şi fac trimitere la propunerile, iniţiativele, recomandările, cererile
sau avizele prevăzute în tratate.

În cazul în care examineazăun proiect de act legislativ, Parlamentul Europeanşi Consiliul se
abţin de la adoptarea de acte care nu au fost prevăzute de procedura legislativăaplicabilă
domeniului respectiv.”

242) Articolul 254 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 254

(1) Actele legislative adoptate în conformitate cu procedura legislativăordinarăse
semneazăde preşedintele Parlamentului Europeanşi de preşedintele Consiliului.

Actele legislative adoptate în conformitate cu o procedurălegislativăspecialăse semneazăde
preşedintele instituţiei care le-a adoptat.

Actele legislative se publicăînJurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intrăîn vigoare la data
prevăzutăde textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la publicare.

(2) Actele fărăcaracter legislativ, adoptate sub formăde regulamente, directiveşi decizii, în
cazul în care acestea din urmănu indicădestinatarii, se semneazăde preşedintele instituţiei care
le-a adoptat.
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Regulamenteleşi directivele care se adreseazătuturor statelor membre, precumşi deciziile, în
cazul în care acestea nu indicădestinatarii, se publicăînJurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Acestea intrăîn vigoare la data prevăzutăde textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi
de la data publicării.

Celelalte directive, precumşi deciziile care se adreseazăunui destinatar se notificădestinatarilor
lorşi produc efecte prin aceastănotificare.”

243) Se introduce un nou articol 254a, cu textul următor:

„Articolul 254a

(1) În îndeplinirea misiunilor lor, instituţiile, organele, oficiileşi agenţiile Uniunii sunt
susținute de o administraţie europeanătransparentă, eficientă şi independentă.

(2) În scopul respectării Statutuluişi a regimului adoptate în temeiul articolului 283,
Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura
legislativăordinară, stabilesc dispoziţiile necesare.”

244) Articolul 255 devine articolul 16 A; acesta se modificădupăcum se precizeazăla punctul 28.

245) La articolul 256 primul paragraf, cuvintele„Deciziile Consiliului sau ale Comisiei care
impun…”se înlocuiesc cu„Actele Consiliului, ale Comisiei sau ale Băncii Centrale Europene
care impun…”.

ORGANELE CONSULTATIVE

246) Se introduc un nou capitol 3şi un nou articol 256a, cu textul următor, capitolele 3şi 4
devenind secţiunea 1şi, respectiv, secţiunea 2, iar capitolul 5 se renumerotează4:

„CAPITOLUL 3

ORGANELE CONSULTATIVE ALE UNIUNII

Articolul 256a

(1) Parlamentul European, Consiliulşi Comisia sunt asistate de un Comitet Economicşi
Socialși de un Comitet al Regiunilor, care exercităfuncţii consultative.

(2) Comitetul Economicşi Social este format din reprezentanţi ai organizaţiilor patronale,
salarialeşi ai altor reprezentanţi ai societăţii civile, în special din domeniile socio-economic,
civic, profesionalşi cultural.

(3) Comitetul Regiunilor este format din reprezentanţi ai colectivităţilor regionaleşi locale
care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorităţi regionale sau locale, fie
răspund din punct de vedere politic în faţa unei adunări alese.

(4) Mandatul membrilor Comitetului Economicşi Socialși ai Comitetului Regiunilor nu
este imperativ. Aceştia îşi exercităfuncţiile în deplinăindependenţă, în interesul general al
Uniunii.
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(5) Normele menţionate la alineatele (2)şi (3) referitoare la natura compunerii acestor
Comitete sunt revizuite periodic de Consiliu, pentru aţine seama de evoluţia economică,
socială şi demograficăa Uniunii. Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptădecizii în acest
scop.”

COMITETUL ECONOMICŞI SOCIAL

247) Articolele 257şi 261 se abrogă.

248) La articolul 258, al doileaşi al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul paragraf:

„Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptăo decizie care stabileşte
componenţa Comitetului.”

249) Articolul 259 se modificădupăcum urmează:

(a) la alineatul (1) prima tezăse înlocuieşte cu teza următoare:„Membrii Comitetului sunt
numiţi pentru un mandat de cinci ani.”;

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Consiliul hotărăşte dupăconsultarea Comisiei. Acesta poate obţine opinia
organizaţiilor europene reprezentative pentru diferitele sectoare economiceşi socialeşi ale
societăţii civile, pe care activitatea Uniunii le priveşte.”

250) La articolul 260 primul paragraf, cuvintele„doi ani”se înlocuiesc cu„doi anişi jumătate”, iar la
al treilea paragraf, înaintea cuvântului„Consiliului”se introduc cuvintele„Parlamentului
European, a”.

251) Articolul 262 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul, al doileaşi al treilea paragraf, înainte de menționarea Consiliului se
menţioneazăParlamentul European;

(b) la primul paragraf se eliminăcuvintele„în mod obligatoriu”;

(c) la al treilea paragraf, se eliminăcuvintele„şi avizul secţiunii specializate”;

(d) al patrulea paragraf se elimină.
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COMITETUL REGIUNILOR

252) Articolul 263 se modificădupăcum urmează:

(a) primul paragraf se elimină;

(b) al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, se înlocuieşte cu textul următor:

„Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptăo decizie care
stabileşte componenţa Comitetului.”;

(c) la al patrulea paragraf, devenit al treilea paragraf, în prima teză, cuvintele„la propunerea
statelor membre respective”se elimină, iar cifra„patru”se înlocuieşte cu„cinci”; în a patra
teză, cuvintele„la primul paragraf”se înlocuiesc cu cuvintele„la articolul 256a aline-
atul (3),”;

(d) ultimul paragraf se elimină.

253) La articolul 264 primul paragraf, cuvintele„doi ani”se înlocuiesc cu„doi anişi jumătate”, iar la
al treilea paragraf, înaintea cuvântului„Consiliului”se introduc cuvintele„Parlamentului
European, a”.

254) Articolul 265 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul, al doilea, al treileaşi ultimul paragraf, înainte de menționarea Consiliului se
menționeazăParlamentul European;

(b) la primul paragraf se eliminăcuvintele„cele două”;

(c) al patrulea paragraf se elimină;

BANCA EUROPEANĂDE INVESTIŢII

255) La articolul 266 al treilea paragraf, cuvintele„la cererea Comisiei”se înlocuiesc cu„la
propunerea Comisiei”, după„unanimitate”se introduc cuvintele„în conformitate cu o
procedurălegislativăspecială”, iar cuvintele„articolele 4, 11şi 12şi articolul 18 alineatul (5)”se
elimină.

256) La articolul 267 litera (b), cuvintele„ca urmare a”se înlocuiesc cu„care sunt rezultatul”, iar
cuvintele„treptate a”se înlocuiesc cu„sau funcţionării”.

DISPOZIŢII FINANCIARE

257) Articolul 268 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, se eliminăcuvintele„..., inclusiv cele care se referăla Fondul Social
European, ...”, iar cele trei paragrafe devin alineatul (1);
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(b) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Bugetul anual al Uniunii este stabilit de Parlamentul Europeanşi de Consiliu, în
conformitate cu articolul 272.”

(c) se adaugăurmătoarele alineate (2)-(6), noi, cu textul următor:

„(2) Cheltuielile înscrise în buget sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar anual,
în conformitate cu regulamentul prevăzut la articolul 279.

(3) Execuţia cheltuielilor înscrise în buget necesităadoptarea în prealabil a unui act al
Uniunii având forţăjuridicăobligatorie, care conferăun temei juridic acţiunii Uniuniişi
execuţiei cheltuielii corespunzătoare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la
articolul 279, cu excepţia cazurilor prevăzute de respectivul regulament.

(4) În vederea asigurării disciplinei bugetare, Uniunea nu adoptăacte care ar putea
avea implicaţii importante asupra bugetului fărăa oferi garanţia căcheltuielile care decurg
din aceste acte pot fi finanţate în limita resurselor proprii ale Uniuniişi cu respectarea
cadrului financiar multianual prevăzut la articolul 270a.

(5) Bugetul Uniunii se executăîn conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.
Statele membreşi Uniunea coopereazăpentru a face posibilăutilizarea alocărilor înscrise
în buget, în conformitate cu acest principiu.

(6) Uniuneaşi statele membre, în conformitate cu articolul 280, combat fraudaşi
orice altăactivitate ilegalăcare aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.”

RESURSELE PROPRII ALE UNIUNII

258) Înaintea articolului 269 se introduce un capitol 1 cu denumirea„RESURSELE PROPRII ALE
UNIUNII”.

259) Articolul 269 se modificădupăcum urmează:

(a) se introduce un prim paragraf, nou, cu textul următor:

„Uniunea îşi asigurămijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale şi pentru
realizarea politicilor sale.”

(b) ultimul paragraf se înlocuieşte cu următoarele douăparagrafe:

„Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială şi după
consultarea Parlamentului European, adoptăo decizie care prevede dispoziţiile aplicabile
sistemului de resurse proprii ale Uniunii. În acest cadru, se pot stabili categorii de resurse
noi sau se poate abroga o categorie existentă. Aceastădecizie intrăîn vigoare numai după
aprobarea de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale.
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Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu o procedurălegislativăspecială,
stabileşte măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în
măsura în care decizia adoptatăîn temeiul celui de-al treilea paragraf prevede acest lucru.
Consiliul hotărăşte dupăaprobarea Parlamentului European.”

260) Articolul 270 se abrogă.

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL

261) Se introduc un nou capitol 2şi un nou articol 270a, cu textul următor:

„CAPITOLUL 2

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL

Articolul 270a

(1) Cadrul financiar multianual vizeazăasigurarea evoluţiei ordonate a cheltuielilor Uniunii
în limita resurselor proprii.

Acesta se adoptăpentru o perioadăde cel puţin cinci ani.

Bugetul anual al Uniunii respectăcadrul financiar multianual.

(2) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială, adoptăun
regulament care stabileşte cadrul financiar multianual. Consiliul hotărăşte în unanimitate după
aprobarea Parlamentului European, care se pronunţăcu majoritatea membrilor care îl compun.

Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care autorizeazăConsiliul să
hotărascăcu majoritate calificatăîn cazul în care adoptăregulamentul menţionat la primul
paragraf.

(3) Cadrul financiar stabileşte valorile plafoanelor anuale ale alocărilor pentru angajamente
pe categorii de cheltuielişi ale plafonului anual de credite pentru plăţi. Categoriile de cheltuieli,
al căror număr este limitat, corespund marilor sectoare de activitate ale Uniunii.

Cadrul financiar prevede orice alte dispoziţii utile bunei desfăşurări a procedurii bugetare
anuale.

(4) În cazul în care regulamentul Consiliului de stabilire a unui nou cadru financiar nu a
fost adoptat la încheierea cadrului financiar precedent, plafoaneleşi celelalte dispoziţii
corespunzătoare ultimului an al acestui cadru se prorogăpânăla adoptarea acestui act.

(5) Pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul
European, Consiliulşi Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea.”
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BUGETUL ANUAL AL UNIUNII

262) Dupăarticolul 270a se introduce un capitol 3, cu denumirea„BUGETUL ANUAL AL UNIUNII”.

263) Se introduce un articol 270b, care preia formularea articolului 272 alineatul (1).

264) Articolul 271 devine noul articol 273a; acesta se modificădupăcum se precizeazăla
punctul 267.

265) La articolul 272, alineatul (1) devine articolul 270b, iar alineatele (2)-(10) de la articolul 272 se
înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 272

Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială,
adoptăbugetul anual al Uniunii, în conformitate cu următoarele dispoziţii.

(1) Fiecare instituţie, cu excepţia Băncii Centrale Europene, întocmeşte, înainte de 1 iulie, o
situaţie estimativăa cheltuielilor sale pentru exerciţiul bugetar următor. Comisia grupează
aceste situaţii într-un proiect de buget ce poate conţine previziuni divergente.

Acest proiect cuprinde veniturileşi cheltuielile estimate.

(2) Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezintăde către Comisie Parlamentului
Europeanşi Consiliului pânăla data de 1 septembrie a anului care precede anul execuţiei
bugetului.

Comisia poate modifica proiectul de buget în cursul procedurii pânăla convocarea
comitetului de conciliere prevăzut la alineatul (5).

(3) Consiliul adoptăpoziţia sa asupra proiectului de bugetşi o transmite Parlamentului
European pânăla data de 1 octombrie a anului care precede anul execuţiei bugetului.
Acesta informeazăpe deplin Parlamentul European asupra motivelor care l-au condus la
adoptarea poziţiei respective.

(4) În cazul în care, în termen de patruzecişi douăde zile de la transmitere, Parlamentul
European:

(a) aprobăpoziţia Consiliului, bugetul este adoptat;

(b) nu a luat o hotărâre, bugetul este considerat aprobat;

(c) adoptăamendamente cu majoritatea membrilor care îl compun, proiectul astfel
modificat se transmite Consiliuluişi Comisiei. Preşedintele Parlamentului European,
în consens cu preşedintele Consiliului, convoacăfărăîntârziere comitetul de
conciliere. Cu toate acestea, comitetul de conciliere nu se întruneşte în cazul în care,
în termen de zece zile, Consiliul informeazăParlamentul European căaprobătoate
amendamentele sale.
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(5) Comitetul de conciliere, ce reuneşte membrii Consiliului sau reprezentanţii acestoraşi tot
atâţia membri reprezentând Parlamentul European, are misiunea de a ajunge, pe baza
poziţiilor Parlamentului Europeanşi ale Consiliului, la un acord asupra unui proiect
comun, cu majoritatea calificatăa membrilor Consiliului sau a reprezentanţilor lorşi cu
majoritatea membrilor reprezentând Parlamentul European, în termen de douăzecişi una
de zile de la data convocării sale.

Comisia participăla lucrările comitetului de conciliereşi adoptătoate iniţiativele necesare
pentru promovarea apropierii poziţiilor Parlamentului Europeanşi ale Consiliului.

(6) În cazul în care, în termenul de douăzecişi una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul
de conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul Europeanşi
Consiliul dispun fiecare de un termen de paisprezece zile calculat de la data acordului
pentru aprobarea proiectului comun.

(7) În cazul în care, în termenul de paisprezece zile prevăzut la alineatul (6):

(a) Parlamentul Europeanşi Consiliul aprobăfiecare proiectul comun sau nu iau o
hotărâre, ori în cazul în care una dintre aceste instituţii aprobăproiectul comun iar
cealaltănu ia o hotărâre, bugetul este considerat adoptat definitiv în conformitate cu
proiectul comun, sau

(b) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun,şi
Consiliul resping proiectul comun, ori în cazul în care una dintre aceste instituţii
respinge proiectul comun iar cealaltănu ia o hotărâre, Comisia prezintăun nou
proiect de buget, sau

(c) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, respinge
proiectul comun, iar Consiliul îl aprobă, Comisia prezintăun nou proiect de buget,
sau

(d) Parlamentul European aprobăproiectul comun dar Consiliul îl respinge, Parlamentul
European poate decide, într-un termen de paisprezece zile de la data respingerii de
către Consiliuşi hotărând cu majoritatea membrilor care îl compunşi a trei cincimi
din totalul voturilor exprimate, confirmarea tuturor sau doar a anumitor
amendamente prevăzute la alineatul (4) litera (c). În cazul în care unul dintre
amendamentele Parlamentului European nu este confirmat, se reţine poziţia
aprobatăîn cadrul comitetului de conciliere referitoare la linia bugetarăcare face
obiectul acestui amendament. Pe aceastăbază, bugetul este considerat adoptat
definitiv.

(8) În cazul în care, în termenul de douăzecişi una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul
de conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezintăun nou
proiect de buget.
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(9) La încheierea procedurii prevăzute la prezentul articol, preşedintele Parlamentului
European constatăcăbugetul este adoptat definitiv.

(10) Fiecare instituţie îşi exercităatribuţiile care îi sunt acordate prin prezentul articol cu
respectarea tratatelorşi a actelor adoptate în temeiul acestora, în special în ceea ce
priveşte resursele proprii ale Uniuniişi echilibrul veniturilorşi cheltuielilor.”

266) Articolul 273 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvântul„votat”se înlocuieşte cu„adoptat definitiv”, cuvintele„sau alte
diviziuni”se elimină, iar ultima parte a tezei„... în limita unei doisprezecimi din creditele
acordate în bugetul din exerciţiul precedent, fărăca aceasta săpoatăavea drept efect
punerea la dispoziţia Comisiei a unor credite superioare unei doisprezecimi din cele
prevăzute în proiectul de buget în pregătire.”se înlocuieşte cu„... în limita unei
doisprezecimi din creditele deschise în capitolul corespunzător din bugetul din exerciţiul
precedent, fărăsăpoatădepăşi o doisprezecime din creditele prevăzute la acelaşi capitol
din proiectul de buget.”;

(b) la al doilea paragraf, după„Consiliul”se introduc cuvintele„la propunerea Comisiei”, iar la
sfârşit se adaugăurmătorul fragment de teză şi următoarea teză:„... , în conformitate cu
dispoziţiile regulamentului adoptat pentru punerea în aplicare a articolului 279. Acesta
transmite de îndatădecizia Parlamentului European.”;

(c) al treilea paragraf se elimină;

(d) ultimul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Decizia menţionatăla al doilea paragraf prevede măsurile necesare în materie de resurse
pentru asigurarea aplicării prezentului articol, cu respectarea actelor prevăzute la arti-
colul 269.

Aceasta intrăîn vigoare la treizeci de zile de la data adoptării în cazul în care, în acest
termen, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, nu
decide săreducăaceste cheltuieli.”

267) Se introduce un articol 273a, care preia formularea articolului 271; acesta se modificădupă
cum urmează:

(a) primul paragraf se elimină;

(b) la al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, se eliminăcuvintele„în cazul în care este
necesar”;

(c) la ultimul paragraf, cuvintele„ale Consiliului, ale Comisieişi ale Curţii de Justiţie”se
înlocuiesc cu„ale Consiliului Europeanşi ale Consiliului, ale Comisieişi ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene”.
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EXECUŢIA BUGETULUIŞI DESCĂRCAREA

268) Înaintea articolului 274, se introduce un capitol 4, cu denumirea„EXECUŢIA BUGETULUIŞI
DESCĂRCAREA”, iar articolul 274 se modificădupăcum urmează:

(a) la primul paragraf, prima parte a tezei,„Comisia executăbugetul”, se înlocuieşte cu:
„Comisia, în cooperare cu statele membre, executăbugetul”;

(b) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Regulamentul prevede obligaţiile de controlşi de audit ale statelor membre în execuţia
bugetului, precumşi răspunderile care decurg din acestea. Acesta stabileşte, de asemenea,
răspunderileşi normele potrivit cărora fiecare instituţie participăla execuţia propriilor
cheltuieli.”.

269) La articolul 275, se inverseazăreferirile la Consiliuşi la Parlamentul European. Se introduce un
al doilea paragraf, nou, cu textul următor:

„De asemenea, Comisia prezintăParlamentului Europeanşi Consiliului un raport de evaluare a
finanţelor Uniunii bazat pe rezultatele obţinute, în special raportându-se la indicaţiile date de
Parlamentul Europeanşi de Consiliu în temeiul articolului 276.”

270) La articolul 276 alineatul (1), cuvintele„conturileşi bilanţul financiar prevăzute la arti-
colul 275,”se înlocuiesc cu„conturile, bilanţul financiarşi raportul de evaluare prevăzute la
articolul 275,”.

DISPOZIŢII FINANCIARE COMUNE

271) Înaintea articolului 277 se introduce un capitol 5, cu denumirea„DISPOZIŢII COMUNE”.

272) Articolul 277 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 277

Cadrul financiar multianualşi bugetul anual se stabilesc în euro.”

273) Articolul 279 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura
legislativăordinară şi dupăconsultarea Curţii de Conturi, adoptăprin regulamente:

(a) normele financiare care definesc în special procedura care trebuie adoptatăpentru
stabilireaşi execuţia bugetuluişi pentru predareaşi verificarea conturilor;

(b) normele de organizare a controlului răspunderii participanţilor la execuţia bugetului,
în special a ordonatorilorşi contabililor.”
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(b) la alineatul (2), cuvintele„în unanimitate”şi„obţinerea avizului”se elimină.

274) Se adaugănoile articole 279aşi 279b, cu textul următor:

„Articolul 279a

Parlamentul European, Consiliulşi Comisia asigurădisponibilitatea mijloacelor financiare care
permit Uniunii săîşi îndeplineascăobligaţiile juridice faţăde terţi.

Articolul 279b

La iniţiativa Comisiei se convoacăîntâlniri periodice între preşedinţii Parlamentului European,
Consiliuluişi Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute în prezentul capitol.
Preşedinţii iau toate măsurile necesare pentru a promova concertareaşi apropierea poziţiilor
instituţiilor pe care le conduc, în vederea facilitării punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului
titlu.”

COMBATEREA FRAUDEI

275) Înaintea articolului 280 se introduce un capitol 6, cu denumirea„COMBATEREA FRAUDEI”.

276) Articolul 280 se modificădupăcum urmează:

(a) la finalul alineatului (1), se adaugăfragmentul de tezăurmător:„precumşi în instituţiile,
organele, oficiileşi agenţiile Uniunii.”;

(b) la alineatul (4), dupăcuvintele„în statele membre”se introduc cuvintele„…, precumşi în
instituţiile, organele, oficiileşi agenţiile Uniunii”, iar ultima tezăse elimină.

FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ

277) Dupăarticolul 280 se introduce un titlu III, cu denumirea„FORMELE DE COOPERARE
CONSOLIDATĂ”.

278) Se adaugăarticolele 280 A-280 I, cu textul următor, articole care, împreunăcu articolul 10 din
Tratatul privind Uniunea Europeană, înlocuiesc articolele 27 A-27 E, articolele 40-40 Bși
articolele 43-45 din Tratatul privind Uniunea Europeanăexistentși articolele 11și 11 A din
Tratatul de instituire a Comunității Europene:

„Articolul 280 A

Formele de cooperare consolidatărespectătratateleşi dreptul Uniunii.

Acestea nu pot aduce atingere pieţei interneşi nici coeziunii economice, socialeşi teritoriale.
Formele de cooperare consolidatănu pot săconstituie o barierăsau o discriminare în
schimburile dintre statele membre ori săprovoace o denaturare a concurenţei între acestea.
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Articolul 280 B

Formele de cooperare consolidatătrebuie sărespecte competenţele, drepturileşi obligaţiile
statelor membre neparticipante. Acestea din urmănu împiedicăpunerea lor în aplicare de către
statele membre participante.

Articolul 280 C

(1) De la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidatăsunt deschise tuturor statelor
membre, sub rezerva respectării eventualelor condiţii de participare stabilite prin decizia de
autorizare. De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcţionării lor, sub rezerva
respectării, pe lângăcondiţiile menţionate anterior,şi a actelor deja adoptate în cadrul lor.

Comisiaşi statele membre participante la o formăde cooperare consolidatăasigură
promovarea participării unui număr cât mai mare de state membre.

(2) Comisiaşi, dupăcaz, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica
de securitate informeazăperiodic Parlamentul Europeanşi Consiliul cu privire la evoluţia
formelor de cooperare consolidată.

Articolul 280 D

(1) Statele membre care doresc săstabileascăîntre ele o formăde cooperare consolidată
într-unul din domeniile prevăzute în tratate, cu excepţia domeniilor de competenţăexclusivă şi
a politicii externeşi de securitate comune, înainteazăComisiei o cerere precizând domeniul de
aplicareşi obiectivele urmărite prin forma de cooperare consolidatăpreconizată. Comisia poate
prezenta Consiliului o propunere în acest sens. În cazul în care nu prezintăo astfel de
propunere, Comisia comunicăstatelor membre în cauzămotivele pentru care a procedat astfel.

Autorizarea de a recurge la o formăde cooperare consolidatăprevăzutăla primul paragraf se
acordăde către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisieişi dupăaprobarea
Parlamentului European.

(2) Cererea statelor membre care doresc săstabileascăîntre ele o formăde cooperare
consolidatăîn cadrul politicii externeşi de securitate comunăeste adresatăConsiliului. Aceasta
se transmite Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate,
care îşi dăavizul asupra coerenţei formei de cooperare consolidatăpreconizatăcu politica
externă şi de securitate comunăa Uniunii, precumşi Comisiei, care îşi dăavizul în special
asupra coerenţei formei de cooperare consolidatăpreconizatăcu celelalte politici ale Uniunii.
Cererea se transmite, de asemenea, Parlamentului European spre informare.

Autorizarea de a recurge la o formăde cooperare consolidatăeste acordatăprin decizie a
Consiliului, care hotărăşte în unanimitate.

Articolul 280 E

Toţi membrii Consiliului pot participa la deliberări, dar la vot participănumai membrii
Consiliului care reprezintăstatele membre participante la o formăde cooperare consolidată.
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Unanimitatea se constituie numai prin voturile reprezentanţilor statelor participante.

Majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3).

Articolul 280 F

(1) Orice stat membru care doreşte săparticipe la o formăde cooperare consolidatăîn curs
într-unul dintre domeniile prevăzute la articolul 280 D alineatul (1) notificăintenţia sa
Consiliuluişi Comisiei.

În termen de patru luni de la data primirii notificării, Comisia confirmăparticiparea statului
membru în cauză. Dupăcaz, aceasta constatăîndeplinirea condiţiilor de participareşi adoptă
orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de
cooperare consolidate.

Cu toate acestea, în cazul în care considerăcănu sunt îndeplinite condiţiile de participare,
Comisia indicădispoziţiile ce trebuie adoptate pentru îndeplinirea lorşi stabileşte un termen
pentru a reexamina cererea de participare. La expirarea acestui termen, Comisia reexaminează
cererea, în conformitate cu procedura prevăzutăla al doilea paragraf. În cazul în care Comisia
considerăcăîn continuare nu sunt îndeplinite condiţiile de participare, statul membru în cauză
poate sesiza în legăturăcu aceasta Consiliul, care se pronunţăasupra cererii. Consiliul hotărăşte
în conformitate cu articolul 280 E. Acesta poate, de asemenea, săadopte, la propunerea
Comisiei, măsurile tranzitorii prevăzute la al doilea paragraf.

(2) Orice stat membru care doreşte săparticipe la o formăde cooperare consolidatăîn
cadrul politicii externeşi de securitate comune notificăintenţia sa Consiliului, Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitateşi Comisiei.

Consiliul confirmăparticiparea statului membru în cauzădupăconsultarea Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitateşi dupăce a constatat,
dupăcaz, îndeplinirea eventualelor condiţii de participare. Consiliul, la propunerea Înaltului
Reprezentant, poate săadopte, de asemenea, orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea
actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidată. Cu toate acestea, în cazul în
care considerăcănu sunt îndeplinite condiţiile de participare, Consiliul indicădispoziţiile care
trebuie adoptate pentru îndeplinirea acestor condiţiişi stabileşte un termen pentru
reexaminarea cererii de participare.

În înțelesul prezentului alineat, Consiliul hotărăşte în unanimitateşi în conformitate cu
dispoziţiile articolului 280 E.

Articolul 280 G

Cheltuielile care rezultădin punerea în aplicare a unei forme de cooperare consolidată, altele
decât costurile administrative necesare instituţiilor, sunt în sarcina statelor membre
participante, cu excepţia cazului în care Consiliul, hotărând în unanimitate, dupăconsultarea
Parlamentului European, decide altfel.
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Articolul 280 H

(1) În cazul în care o dispoziţie a tratatelor, care poate fi aplicatăîn cadrul unei forme de
cooperare consolidată, prevede adoptarea în unanimitate a hotărârii Consiliului, Consiliul,
hotărând în unanimitate în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 280 E, poate
adopta o decizie care săprevadăfaptul căacesta va hotărî cu majoritate calificată.

(2) În cazul în care o dispoziţie a tratatelor, care poate fi aplicatăîn cadrul unei forme de
cooperare consolidată, prevede adoptarea de către Consiliu a actelor în conformitate cu o
procedurălegislativăspecială, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu condiţiile
prevăzute la articolul 280 E, poate adopta o decizie care săprevadăfaptul căacesta va hotărî în
conformitate cu procedura legislativăordinară. Consiliul hotărăşte dupăconsultarea
Parlamentului European.

(3) Alineatele (1)şi (2) nu se aplicădeciziilor care au implicaţii militare sau în domeniul
apărării.

Articolul 280 I

Consiliulşi Comisia asigurăcoerenţa acţiunilor întreprinse în cadrul unei forme de cooperare
consolidată, precumşi coerenţa acestor acţiuni cu politicile Uniunii,şi coopereazăîn acest
scop.”

DISPOZIŢII GENERALEŞI FINALE

279) Partea aşasea se renumeroteazăca„PARTEA AŞAPTEA”.

280) Articolele 281, 293, 305și 314 se abrogă. Articolul 286 este înlocuit de articolul 16 B.

281) La finalul articolului 282 se adaugăurmătoarea teză:„Cu toate acestea, Uniunea este
reprezentatăde fiecare instituţie, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile
referitoare la funcţionarea lor.”

282) La articolul 283, primul fragment de teză„Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la
propunerea Comisieişi dupăconsultarea…” se înlocuiește cu„Parlamentul Europeanşi
Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativăordinară, adoptă,
dupăconsultarea…”, iar la sfârşit, cuvintele„agenţi ai acestor Comunităţi”se înlocuiesc cu
„agenţi ai Uniunii”.

283) La articolul 288, al treilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Prin derogare de la dispoziţiile celui de-al doilea paragraf, Banca CentralăEuropeanătrebuie să
repare, în conformitate cu principiile generale comune statelor membre, prejudiciile cauzate de
aceasta sau de agenţii săi în exercitarea funcţiilor lor.”

284) La articolul 290, se adaugăla sfârşit cuvintele„…prin regulamente”.

285) La articolul 291, cuvintele„, al Institutului Monetar European”se elimină.

286) Articolul 294 devine articolul 48a.
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287) Articolul 299 se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (1) se elimină. Alineatul (2) primul paragrafşi alineatele (3)-(6) devin arti-
colul 311a; acestea se modificădupăcum se precizeazăla punctul 293.

Alineatul (2) rămâne nenumerotat;

(b) la începutul primului paragraf, se eliminăcuvintele„Cu toate acestea,”, iar cuvintele„a
departamentelor franceze de peste mări”se înlocuiesc cu„din Guadelupa, Guyana
Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemyşi Saint-Martin,”; la finalul paragrafului se
adaugăurmătoarea teză:„La data la care măsurile respective sunt adoptate de Consiliu în
conformitate cu o procedurălegislativăspecială, acesta hotărăşteşi la propunerea
Comisieişi dupăconsultarea Parlamentului European.”.

(c) la începutul celui de-al doilea paragraf, cuvintele„Atunci când adoptămăsurile prevăzute
la al doilea paragraf, Consiliulţine seama de domenii cum sunt ...”se înlocuiesc cu
„Măsurile prevăzute la primul paragraf se referăîn special la ...”;

(d) la începutul celui de-al treilea paragraf, trimiterea la al doilea paragraf se înlocuieşte cu
trimiterea la primul paragraf.

288) Articolele 300şi 301 sunt înlocuite de articolele 188 Nşi respectiv 188 K, iar arti-
colele 302-304 sunt înlocuite de articolul 188 P.

289) Articolul 308 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 308

(1) În cazul în care o acţiune a Uniunii se dovedeşte necesarăîn cadrul politicilor definite în
tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menţionate în tratate, fărăca acestea săfi
prevăzut atribuţiile necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea
Comisieişi dupăaprobarea Parlamentului European, adoptămăsurile corespunzătoare. La data
la care dispoziţiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură
legislativăspecială, acesta hotărăşte în unanimitate, la propunerea Comisieişi dupăconsultarea
Parlamentului European.

(2) Comisia, în cadrul procedurii de control al principiului subsidiarităţii menţionate la
articolul 3b alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, atrage atenţia parlamentelor
naţionale asupra propunerilor întemeiate pe prezentul articol.

(3) Măsurile întemeiate pe prezentul articol nu pot implica armonizarea actelor cu putere
de legeşi a normelor administrative ale statelor membre în cazul în care tratatele exclud o astfel
de armonizare.

(4) Prezentul articol nu poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor din domeniul politicii
externeşi de securitate comună şi orice act adoptat în conformitate cu prezentul articol trebuie
sărespecte limitele prevăzute la articolul 25b al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea
Europeană”.
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290) Se introduce un nou articol 308a, cu textul următor:

„Articolul 308a

Articolul 48 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeanănu se aplicăurmătoarelor
articole:

— articolul 269 al treileaşi al patrulea paragraf;

— articolul 270a alineatul (2) primul paragraf;

— articolul 308;şi

— articolul 309.”

291) Articolul 309 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 309

În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în ceea ce privește
suspendarea anumitor drepturi care decurg din apartenenţa la Uniune, membrul Consiliului
European sau al Consiliului care reprezintăstatul membru în cauzănu participăla vot, iar
statul membru în cauzănu este luat în considerare la calcularea treimii sau a patru cincimi din
statele membre prevăzute la alineatele (1)şi (2) din articolul menţionat anterior. Abţinerea
membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedicăadoptarea deciziilor menţionate la aline-
atul (2) din articolul menţionat anterior.

Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la articolul 7 alineatele (3)şi (4) din Tratatul privind
Uniunea Europeană, majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu dispoziţiile arti-
colului 205 alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat.

În cazul în care, ca urmare a unei decizii de suspendare a drepturilor de vot adoptate în
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
hotărăşte cu majoritate calificată, pe baza uneia dintre dispoziţiile tratatelor, aceastămajoritate
calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat
sau, în cazul în care Consiliul acţioneazăla propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, în conformitate cu articolul 205
alineatul (3) litera (a).

În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Parlamentul European
hotărăşte cu o majoritate de douătreimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea
membrilor care îl compun.”

292) Articolul 310 devine articolul 188 M.
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293) Articolul 311 se abrogă. Se introduce un articol 311a care preia formularea alineatului (2)
primul paragrafşi a articolului 299 alineatele (3)-(6); acest text se modificădupăcum urmează:

(a) alineatul (2) primul paragrafşi alineatele (3)-(6) se renumerotează(1)-(5), iar la începutul
articolului se introduce următoarea tezăintroductivănouă:

„Pe lângădispoziţiile articolului 49 C din Tratatul privind Uniunea Europeanăcu privire la
domeniul de aplicare teritorialăa tratatelor, se aplicăurmătoarele dispoziţii:”

(b) la primul paragraf al alineatului (2) renumerotat alineatul (1), cuvintele„... departamen-
telor franceze de peste mări, ...”se înlocuiesc cu„... din Guadelupa, Guyana Franceză,
Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin ...”, iar la sfârşit se adaugăcuvin-
tele„... , în conformitate cu dispoziţiile articolului 299”;

(c) la alineatul (3), renumerotat (2), se eliminăcuvintele„la prezentul tratat”, precumşi
cuvintele„a tratatului”de la sfârşit;

(d) la alineatul (6), renumerotat (5), teza introductivă„Prin derogare de la alineatele
precedente:”se înlocuieşte cu„Prin derogare de la articolul 49 C din Tratatul privind
Uniunea Europeană şi de la alineatele (1)-(4) din prezentul articol:”;

(e) la finalul articolului se adaugăun nou alineat cu textul următor:

„(6) Consiliul European, la iniţiativa statului membru în cauză, poate adopta o decizie
de modificare a statutului în raport cu Uniunea al uneiţări sau teritoriu danez, francez sau
olandez prevăzut la alineatele (1)şi (2). Consiliul European hotărăşte în unanimitate, după
consultarea Comisiei.”

294) Înaintea articolului 313, se eliminădenumirea„DISPOZIȚII FINALE”.

295) Se introduce un articol 313a cu textul următor:

„Articolul 313a

Dispoziţiile articolului 53 din Tratatul privind Uniunea Europeanăse aplicăprezentului tratat.”
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DISPOZIȚII FINALE

Articolul 3

Prezentul tratat se încheie pe o duratănelimitată.

Articolul 4

(1) Protocolul nr. 1 anexat la prezentul tratat conţine modificările aduse protocoalelor anexate la
Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europeneşi/sau la Tratatul
de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

(2) Protocolul nr. 2 anexat la prezentul tratat conţine modificările aduse Tratatului de instituire a
Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

Articolul 5

(1) Părţile, titlurile, capitolele, secţiunileși articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din
Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum au fost modificate prin dispoziţiile prezentului
tratat, se renumeroteazăîn conformitate cu tabelele de corespondențăprevăzute în anexa la prezentul
tratat, anexăcare face parte integrantădin acesta.

(2) Trimiterile încrucişate la părţile, titlurile, capitolele, secţiunileși articolele din Tratatul privind
Uniunea Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precumşi între acestea se
adapteazăîn conformitate cu alineatul (1)și trimiterile la alineatele sau la paragrafele respectivelor
articole astfel cum au fost renumerotate sau reordonate prin anumite dispoziții din prezentul tratat se
adapteazăîn conformitate cu dispozițiile respective.

Trimiterile la părţile, titlurile, capitolele, secţiunileși articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană
şi din Tratatul de instituire a Comunității Europene conţinute în celelalte tratateşi acte de drept primar
pe care se întemeiazăUniunea se adapteazăîn conformitate cu alineatul (1). Trimiterile la
considerentele din Tratatul privind Uniunea Europeanăsau la alineatele ori paragrafele articolelor din
Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum au
fost renumerotate sau reodonate prin prezentul tratat, se adapteazăîn conformitate cu acesta din urmă.
Adaptările respective privesc de asemenea, dupăcaz, situațiile în care dispoziția în cauzăse abrogă.

(3) Trimiterile la părţile, titlurile, capitolele, secţiunileși articolele, precumși la considerentele din
Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum au
fost modificate prin prezentul tratat, conţinute în alte instrumente sau acte, se înţeleg ca trimiteri la
părţile, titlurile, capitolele, secţiunileși articolele, precumși la considerentele din tratatele menţionate
anterior, astfel cum au fost renumerotate în conformitate cu alineatul (1)şi, respectiv, cu alineatele sau
paragrafele din articolele menţionate, astfel cum au fost renumerotate sau reordonate prin anumite
dispoziţii ale prezentului tratat.
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Articolul 6

(1) Prezentul tratat se ratificăde către Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu normele lor
constituţionale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângăGuvernul Republicii Italiene.

(2) Prezentul tratat intrăîn vigoare la 1 ianuarie 2009 cu condiţia ca toate instrumentele de
ratificare săfi fost depuse sau în prima zi a lunii care urmeazădepunerii instrumentului de ratificare de
către statul semnatar care îndeplineşte ultimul aceastăformalitate.

Articolul 7

Prezentul tratat, denumit Tratatul de la Lisabona, redactat într-un singur exemplar, în limbile bulgară,
cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă,
lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi
suedeză, textele redactate în aceste limbi fiind egal autentice, va fi depus în arhivele Guvernului
Republicii Italiene, care va transmite câte o copie certificatăpentru conformitate fiecăruia dintre
guvernele celorlalte state semnatare.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.
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Articolul 6
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Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβώνα,στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstošseptītāgada trīspadsmitajādecembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjųmetųgruodžio tryliktądieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie douămiișapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisočsedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

C 306/136 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2007



Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier

„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.”

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-
Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt.“

За Правителството на Република България
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Za prezidentaČeské republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España
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Pour le Président de la République française

Per il Presidente della Repubblica italiana

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

C 306/140 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2007



Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Għall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa
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Pentru Președintele României

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky
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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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PROTOCOALE
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A. PROTOCOALELE CARE SE ANEXEAZĂ LA TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEANĂ, LA TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA
UNIUNII EUROPENEŞI, DUPĂCAZ, LA TRATATUL DE INSTITUIRE

A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE

PROTOCOLUL

PRIVIND ROLUL PARLAMENTELOR NAŢIONALE ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

REAMINTIND faptul cămodul în care parlamentele naţionale îşi exercităcontrolul asupra guvernelor lor respective în ceea
ce privește activităţile Uniunii Europeneţine de organizareaşi practicile constituţionale proprii fiecărui stat membru;

DORIND săîncurajeze o participare sporităa parlamentelor naţionale la activităţile Uniunii Europeneşi săconsolideze
capacitatea acestora de a-şi exprima punctul de vedere asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, precumşi
asupra altor chestiuni care pot prezenta un interes deosebit pentru acestea;

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europeneşi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:

TITLUL I

INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALE

Articolul 1

Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albeşi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor
naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionaleși programul legislativ anual,
precumşi orice alt instrument de programare legislativăsau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora
Parlamentului Europeanşi Consiliului.

Articolul 2

Proiectele de acte legislative adresate Parlamentului Europeanşi Consiliului se transmit parlamentelor naţionale.
În înțelesul prezentului protocol,„proiect de act legislativ”înseamnăpropunerile Comisiei, iniţiativele unui grup de state
membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie, recomandările Băncii Centrale Europeneşi cererile
Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act legislativ.

Proiectele de acte legislative emise de Comisie se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale, în acelaşi timp în care
se transmit Parlamentului Europeanşi Consiliului.
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A. PROTOCOALELE CARE SE ANEXEAZĂ LA TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEANĂ, LA TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA
UNIUNII EUROPENEŞI, DUPĂCAZ, LA TRATATUL DE INSTITUIRE

A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE

PROTOCOLUL

PRIVIND ROLUL PARLAMENTELOR NAŢIONALE ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

REAMINTIND faptul cămodul în care parlamentele naţionale îşi exercităcontrolul asupra guvernelor lor respective în ceea
ce privește activităţile Uniunii Europeneţine de organizareaşi practicile constituţionale proprii fiecărui stat membru;

DORIND săîncurajeze o participare sporităa parlamentelor naţionale la activităţile Uniunii Europeneşi săconsolideze
capacitatea acestora de a-şi exprima punctul de vedere asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, precumşi
asupra altor chestiuni care pot prezenta un interes deosebit pentru acestea;

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europeneşi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:

TITLUL I

INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALE

Articolul 1

Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albeşi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor
naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionaleși programul legislativ anual,
precumşi orice alt instrument de programare legislativăsau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora
Parlamentului Europeanşi Consiliului.

Articolul 2

Proiectele de acte legislative adresate Parlamentului Europeanşi Consiliului se transmit parlamentelor naţionale.
În înțelesul prezentului protocol,„proiect de act legislativ”înseamnăpropunerile Comisiei, iniţiativele unui grup de state
membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie, recomandările Băncii Centrale Europeneşi cererile
Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act legislativ.

Proiectele de acte legislative emise de Comisie se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale, în acelaşi timp în care
se transmit Parlamentului Europeanşi Consiliului.
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Proiectele de acte legislative emise de Parlamentul European se transmit direct de Parlamentul European parlamentelor
naţionale.

Proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiţie, de Banca CentralăEuropeanăsau de
Banca Europeanăde Investiţii se transmit de Consiliu parlamentelor naţionale.

Articolul 3

Parlamentele naţionale pot adresa preşedintelui Parlamentului European, al Consiliuluişi, respectiv, al Comisiei, un aviz
motivat privind conformitatea unui proiect de act legislativ cu principiul subsidiarităţii, în conformitate cu procedura
prevăzutăîn Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii.

În cazul în care un proiect de act legislativ este emis de un grup de state membre, preşedintele Consiliului transmite avizul
sau avizele motivate respective guvernelor statelor membre în cauză.

În cazul în care un proiect de act legislativ este emis de Curtea de Justiţie, de Banca CentralăEuropeanăsau de Banca
Europeanăde Investiţii, preşedintele Consiliului transmite avizul sau avizele motivate respective instituţiei sau organului în
cauză.

Articolul 4

Se prevede un termen de opt săptămâni între data la care un proiect de act legislativ este pus la dispoziţia parlamentelor
naţionale în limbile oficiale ale Uniunii Europeneşi data la care proiectul în cauzăeste înscris pe ordinea de zi provizorie a
Consiliului, în vederea adoptării acestuia sau în vederea adoptării unei poziţii în cadrul unei proceduri legislative. Sunt
posibile excepţii în cazuri de urgenţă, ale căror motive sunt indicate în actul sau în poziţia Consiliului. Cu excepţia cazurilor
de urgenţă, motivate în mod corespunzător, nu se poate ajunge la niciun acord asupra unui proiect de act legislativ în cauză
în decursul acestor opt săptămâni. Cu excepţia cazurilor de urgenţămotivate în mod corespunzător, se respectăun termen
de zece zile între înscrierea unui proiect de act legislativ pe ordinea de zi provizorie a Consiliuluişi adoptarea unei poziţii.

Articolul 5

Ordinea de zişi rezultateleşedinţelor Consiliului, inclusiv procesele-verbale aleşedinţelor în cadrul cărora Consiliul
delibereazăasupra proiectelor de acte legislative, se transmit direct parlamentelor naţionale, simultan cu transmiterea
acestora guvernelor statelor membre.

Articolul 6

În cazul în care Consiliul European are în vedere sărecurgăla articolul 48 alineatul (7) primul sau al doilea paragraf din
Tratatul privind Uniunea Europeană, parlamentele naţionale sunt informate cu privire la iniţiativa Consiliului European cu
cel puţinşase luni înainte de adoptarea unei decizii.

Articolul 7

Curtea de Conturi transmite raportul său anual parlamentelor naţionale, cu titlu informativ, simultan cu transmiterea
acestuia Parlamentului Europeanşi Consiliului.

Articolul 8

În cazul în care sistemul parlamentar naţional nu este monocameral, dispoziţiile articolelor 1-7 se aplicăcamerelor din care
acesta este format.
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TITLUL II

COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ

Articolul 9

Parlamentul Europeanşi parlamentele naţionale definesc împreunăorganizareaşi promovarea unei cooperări
interparlamentare eficienteşi periodice în cadrul Uniunii.

Articolul 10

O conferinţăa organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii poate supune atenţiei Parlamentului European, a
Consiliuluişi a Comisiei orice contribuţie pe care o considerăadecvată. În plus, o astfel de conferinţăpromoveazăschimbul
de informaţiişi schimbul celor mai bune practici între parlamentele naţionaleşi Parlamentul European, inclusiv între
comisiile specializate ale acestora. De asemenea, conferinţa organelor parlamentare poate organiza conferinţe
interparlamentare pe teme specifice, în special pentru a dezbate chestiuni de politicăexternă şi de securitate comună,
inclusiv politica de securitateşi de apărare comună. Contribuţiile conferinţei nu angajeazăparlamentele naţionaleşi nu aduc
atingere poziţiei acestora.

PROTOCOLUL

PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂŢIIŞI
PROPORŢIONALITĂŢII

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND săacţioneze astfel încât deciziile săfie luate la un nivel cât mai apropiat de cetăţenii Uniunii;

HOTĂRÂTE săstabileascăcondiţiile de aplicare a principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii prevăzute la articolul 3b
din Tratatul privind Uniunea Europeană şi săinstituie un sistem de control al aplicării respectivelor principii,

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Fiecare instituţie asigurăîn permanenţărespectarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii definite la articolul 3b din
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Articolul 2

Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedeazăla consultări extinse. Dupăcaz, aceste consultări trebuie săaibă
în vedere dimensiunea regională şi localăa acţiunilor preconizate. În caz de urgenţăexcepţională, Comisia nu procedeazăla
consultările menţionate. Comisia îşi motiveazădecizia în cadrul propunerii.
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TITLUL II

COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ

Articolul 9

Parlamentul Europeanşi parlamentele naţionale definesc împreunăorganizareaşi promovarea unei cooperări
interparlamentare eficienteşi periodice în cadrul Uniunii.

Articolul 10

O conferinţăa organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii poate supune atenţiei Parlamentului European, a
Consiliuluişi a Comisiei orice contribuţie pe care o considerăadecvată. În plus, o astfel de conferinţăpromoveazăschimbul
de informaţiişi schimbul celor mai bune practici între parlamentele naţionaleşi Parlamentul European, inclusiv între
comisiile specializate ale acestora. De asemenea, conferinţa organelor parlamentare poate organiza conferinţe
interparlamentare pe teme specifice, în special pentru a dezbate chestiuni de politicăexternă şi de securitate comună,
inclusiv politica de securitateşi de apărare comună. Contribuţiile conferinţei nu angajeazăparlamentele naţionaleşi nu aduc
atingere poziţiei acestora.

PROTOCOLUL

PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂŢIIŞI
PROPORŢIONALITĂŢII

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND săacţioneze astfel încât deciziile săfie luate la un nivel cât mai apropiat de cetăţenii Uniunii;

HOTĂRÂTE săstabileascăcondiţiile de aplicare a principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii prevăzute la articolul 3b
din Tratatul privind Uniunea Europeană şi săinstituie un sistem de control al aplicării respectivelor principii,

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Fiecare instituţie asigurăîn permanenţărespectarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii definite la articolul 3b din
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Articolul 2

Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedeazăla consultări extinse. Dupăcaz, aceste consultări trebuie săaibă
în vedere dimensiunea regională şi localăa acţiunilor preconizate. În caz de urgenţăexcepţională, Comisia nu procedeazăla
consultările menţionate. Comisia îşi motiveazădecizia în cadrul propunerii.
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Articolul 3

În înțelesul prezentului protocol,„proiect de act legislativ”înseamnăpropunerile Comisiei, iniţiativele unui grup de state
membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie, recomandările Băncii Centrale Europeneşi cererile
Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act legislativ.

Articolul 4

Comisia transmite parlamentelor naţionale proiectele sale de acte legislativeşi proiectele sale modificate, în acelaşi timp în
care le transmite organului legislativ al Uniunii.

Parlamentul European transmite parlamentelor naţionale proiectele sale de acte legislative, precumşi proiectele sale
modificate.

Consiliul transmite parlamentelor naţionale proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de
Justiţie, Banca CentralăEuropeanăsau Banca Europeanăde Investiţii, precumşi proiectele modificate.

La adoptarea acestora, rezoluţiile legislative ale Parlamentului Europeanşi poziţiile Consiliului se transmit de către acestea
parlamentelor naţionale.

Articolul 5

Proiectele de acte legislative se motiveazăîn raport cu principiile subsidiarităţiişi proporţionalităţii. Orice proiect de act
legislativ ar trebui săcuprindăo fişădetaliatăcare săpermităevaluarea conformităţii cu principiile subsidiarităţiişi
proporţionalităţii. Fişa menţionatăanterior ar trebui săcuprindăelemente care săpermităevaluarea impactului financiar al
proiectului în cauză şi, în cazul unei directive, evaluarea implicaţiilor acesteia asupra reglementărilor care urmeazăsăfie
puse în aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislaţiei regionale, dupăcaz. Motivele care conduc la concluzia căun
obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazeazăpe indicatori calitativişi, ori de câte ori este
posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligaţie,
financiarăsau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor naţionale, autorităţilor regionale sau locale, operatorilor
economicişi cetăţenilor săfie cât mai redusăposibilşi proporţionalăcu obiectivul urmărit.

Articolul 6

În termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uniunii, orice
parlament naţional sau orice camerăa unui parlament naţional poate adresa preşedintelui Parlamentului European, al
Consiliuluişi, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care săse expunămotivele pentru care considerăcăproiectul în
cauzănu este conform cu principiul subsidiarităţii. Dupăcaz, fiecărui parlament naţional sau fiecărei camere a unui
parlament naţional îi revine sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competenţe legislative.

În cazul în care proiectul de act legislativ în cauzăeste emis de un grup de state membre, preşedintele Consiliului transmite
avizul guvernelor respectivelor state membre.

În cazul în care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiţie, de Banca CentralăEuropeanăsau de Banca
Europeanăde Investiţii, preşedintele Consiliului transmite avizul instituţiei sau organului în cauză.

Articolul 7

(1) Parlamentul European, Consiliulşi Comisia, precumşi, dupăcaz, grupul de state membre, Curtea de Justiţie, Banca
CentralăEuropeanăsau Banca Europeanăde Investiţii, în cazul în care proiectul de act legislativ european este emis de
acestea,ţin seama de avizele motivate adresate de parlamentele naţionale sau de o camerăa unuia dintre aceste parlamente
naţionale.
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Fiecare parlament naţional dispune de douăvoturi, repartizate în funcţie de sistemul parlamentar naţional. În cadrul unui
sistem parlamentar naţional bicameral, fiecare dintre cele douăcamere dispune de un vot.

(2) În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a principiului subsidiarităţii
reprezintăcel puţin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor naţionale în conformitate cu alineatul (1) al doilea
paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Acest prag este de o pătrime în cazul unui proiect de act legislativ prezentat în
temeiul articolului 61 I din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la spaţiul de libertate, securitateşi
justiţie.

În urma acestei reexaminări, Comisia sau, dupăcaz, grupul de state membre, Parlamentul European, Curtea de Justiţie,
Banca CentralăEuropeanăsau Banca Europeanăde Investiţii, în cazul în care proiectul de act legislativ este emis de acestea,
pot hotărî fie sămenţinăproiectul, fie săîl modifice, fie săîl retragă. Aceastădecizie trebuie motivată.

(3) De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, în cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de
către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarităţii reprezintăcel puţin o majoritate simplădin voturile atribuite
parlamentelor naţionale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Ca urmare a unei
astfel de reevaluări, Comisia poate hotărî fie sămenţinăpropunerea, fie săo modifice, fie săo retragă.

În cazul în care decide menţinerea propunerii, Comisia va trebui săjustifice, printr-un aviz motivat, motivele pentru care
considerăcăpropunerea este conformăcu principiul subsidiarităţii. Acest aviz motivat, precumşi avizele motivate ale
parlamentelor naţionale, vor trebui prezentate organului legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul
procedurii:

(a) înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul Europeanși Consiliul) examineazăcompatibilitatea
propunerii legislative cu principiul subsidiarităţii,ţinând seama în special de motivele invocateşi împărtăşite de
majoritatea parlamentelor naţionale, precumşi de avizul motivat al Comisiei;

(b) în cazul în care, cu o majoritate de 55 % a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a voturilor exprimate în
Parlamentul European, organul legislativ considerăcăpropunerea legislativănu este compatibilăcu principiul
subsidiarităţii, aceasta nu va mai fi examinată.

Articolul 8

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentăsăse pronunţe cu privire la acţiunile referitoare la încălcarea
principiului subsidiarităţii de către un act legislativ, formulate, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 230 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de un stat membru sau transmise de acesta în conformitate cu dreptul său
intern în numele parlamentului său naţional sau al unei camere a acestuia.

În conformitate cu normele prevăzute la articolul menţionat, astfel de acţiuni pot fi formulateşi de Comitetul Regiunilor
împotriva actelor legislative în vederea adoptării cărora Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede consultarea
respectivului comitet.

Articolul 9

În fiecare an, Comisia prezintăConsiliului European, Parlamentului European, Consiliuluişi parlamentelor naţionale un
raport privind aplicarea articolului 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană. Respectivul raport anual se transmite, de
asemenea, Comitetului Economicşi Socialși Comitetului Regiunilor.
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PROTOCOLUL

PRIVIND EUROGRUPUL

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND săpromoveze condiţiile unei creşteri economice mai puternice în Uniunea Europeană şi, în acest scop, sădezvolte
o cooperare din ce în ce mai strânsăîntre politicile economice din zona euro;

CONŞTIENTE de necesitatea prevederii unor dispoziţii specifice pentru un dialog susținut între statele membre a căror
monedăeste euro, aşteptând ca euro sădevinămoneda tuturor statelor membre ale Uniunii,

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Miniştrii statelor membre a căror monedăeste euro se întâlnesc în reuniuni informale. Reuniunile au loc, în măsura
necesară, pentru a se discuta chestiuni legate de responsabilităţile specifice care le revin în ceea ce privește moneda unică.
Comisia participăla reuniuni. Banca CentralăEuropeanăeste invitatăsăparticipe la aceste reuniuni, care sunt pregătite de
reprezentanţii miniştrilor responsabili cu finanţele statelor membre a căror monedăeste euro, precumşi de reprezentanţii
Comisiei.

Articolul 2

Miniştrii statelor membre a căror monedăeste euro aleg un preşedinte pentru doi anişi jumătate, hotărând cu majoritatea
statelor membre în cauză.

PROTOCOLUL

PRIVIND COOPERAREA STRUCTURATĂPERMANENTĂ
STABILITĂPRIN ARTICOLUL 28 DIN TRATATUL PRIVIND

UNIUNEA EUROPEANĂ

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

AVÂND ÎN VEDERE articolul 28 A alineatul (6)şi articolul 28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană,

REAMINTIND căUniunea desfăşoarăo politicăexternă şi de securitate comunăbazatăpe realizarea uni grad tot mai ridicat
de convergenţăa acţiunilor statelor membre;

REAMINTIND căpolitica de securitateşi de apărare comunăface parte integrantădin politica externă şi de securitate
comună; reamintind căaceasta asigurăUniunii o capacitate operaţionalăbazatăpe mijloace civileşi militare; reamintind că
Uniunea poate recurge la aceasta, pentru misiunile menţionate la articolul 28 B din Tratatul privind Uniunea Europeană,
desfăşurate în afara graniţelor Uniunii pentru a asigura menţinerea păcii, prevenirea conflictelorşi consolidarea securităţii
internaţionale în conformitate cu principiile Cartei Organizației Naţiunilor Unite; reamintind căîndeplinirea acestor
atribuţii se bazeazăpe capacităţile militare furnizate de statele membre, în conformitate cu principiul„pachetului unic de
forţe”;
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PROTOCOLUL
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reprezentanţii miniştrilor responsabili cu finanţele statelor membre a căror monedăeste euro, precumşi de reprezentanţii
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Uniunea poate recurge la aceasta, pentru misiunile menţionate la articolul 28 B din Tratatul privind Uniunea Europeană,
desfăşurate în afara graniţelor Uniunii pentru a asigura menţinerea păcii, prevenirea conflictelorşi consolidarea securităţii
internaţionale în conformitate cu principiile Cartei Organizației Naţiunilor Unite; reamintind căîndeplinirea acestor
atribuţii se bazeazăpe capacităţile militare furnizate de statele membre, în conformitate cu principiul„pachetului unic de
forţe”;
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REAMINTIND căpolitica de securitateşi de apărare comunăa Uniunii nu aduce atingere caracterului specific al politicii de
securitateşi de apărare a anumitor state membre;

REAMINTIND căpolitica de securitateşi de apărare comunăa Uniunii respectăobligaţiile ce decurg din Tratatul Atlanticului
de Nord pentru statele membre care considerăcăapărarea lor comunăse realizeazăîn cadrul Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord, care rămâne baza apărării comune a membrilor săi,şi căaceasta este compatibilăcu politica de
securitateşi de apărare comunăadoptatăîn acest cadru;

CONVINSE căun rol din ce în ce mai pronunţat al Uniunii în materie de securitateşi de apărare va contribui la vitalitatea
unei alianţe atlantice reînnoite, în conformitate cu acordurile numite„Berlin plus”;

HOTĂRÂTE săconfere Uniunii capacitatea de a-şi asuma integral responsabilităţile care îi revin în cadrul comunităţii
internaţionale;

RECUNOSCÂND căOrganizaţia Naţiunilor Unite poate solicita asistenţădin partea Uniunii pentru punerea în aplicare de
urgenţăa misiunilor întreprinse în temeiul capitolelor VIşi VII din Carta Organizației Naţiunilor Unite;

RECUNOSCÂND căo consolidare a politicii de securitateşi de apărare va necesita eforturi din partea statelor membre în
domeniul capacităţilor;

CONŞTIENTE cădepăşirea unei noi etape în dezvoltarea politicii europene de securitateşi de apărare presupune ca statele
membre în cauzăsădepunăeforturi hotărâte;

REAMINTIND importanţa asocierii depline a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate la lucrările din domeniul cooperării structurate permanente;

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Cooperarea structuratăpermanentămenţionatăla articolul 28 A alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeanăeste
deschisăoricărui stat membru care se angajează, de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona:

(a) săintensifice dezvoltarea capacităţilor lor de apărare, prin dezvoltarea contribuţiilor naţionaleşi prin participarea, după
caz, la forţe multinaţionale, la principalele programe europene de echipareşi la activitatea Agenţiei din domeniul
dezvoltării capacităţilor de apărare, de cercetare, de achiziţiişi de armament (Agenţia Europeanăde Apărare);şi

(b) sădispunăde capacitatea de a furniza, pânăîn 2010, fie cu titlu naţional, fie ca o componentăa grupurilor
multinaţionale de forţe, unităţi de luptăpentru misiunile preconizate, configurate pe plan tactic ca o grupare tactică, cu
elemente de susţinere, inclusiv în ceea ce priveşte transportulşi logistica, capabile săîntreprindă, în termen de 5 pânăla
30 de zile, misiunile menţionate la articolul 28 B din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special pentru a răspunde
la solicitările Organizaţiei Naţiunilor Unite, care pot fi menţinute pentru o perioadăiniţialăde 30 de zile, cu
posibilitatea prelungirii pânăla cel puţin 120 de zile.

Articolul 2

Statele membre care participăla cooperarea structuratăpermanentăse angajează, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la
articolul 1:

(a) săcoopereze, încăde la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în vederea atingerii obiectivelor stabilite privind
nivelul cheltuielilor de investiţii în materie de echipamente de apărareşi săreexamineze cu regularitate aceste obiective
din perspectiva mediului de securitateşi a responsabilităţilor internaţionale ale Uniunii;
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(b) săîşi uniformizeze, în măsura posibilului, mijloacele de apărare, în special prin armonizarea identificării necesităţilor
militare, prin punerea în comunşi, dupăcaz, prin specializarea mijloacelorşi capacităţilor de apărare, precumşi prin
încurajarea cooperării în domeniul formăriişi al logisticii;

(c) săadopte măsuri concrete pentru sporirea disponibilităţii, a interoperabilităţii, a flexibilităţiişi a capacităţii de
desfăşurare a forţelor, în special prin identificarea unor obiective comune în materie de proiectare a forţelor, inclusiv
prin reexaminarea eventualăa procedurilor de decizie naţionale;

(d) săcoopereze pentru a se asigura adoptarea măsurilor necesare pentru acoperirea, inclusiv prin abordări multinaţionale
şi fărăa aduce atingere angajamentelor referitoare la acestea, luate în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de
Nord, a lacunelor constatate în cadrul„Mecanismului de dezvoltare a capacităţilor”;

(e) săparticipe, dupăcaz, la dezvoltarea de programe comune sau europene de echipamente majore în cadrul Agenţiei
Europene pentru Apărare.

Articolul 3

Agenţia Europeanăde Apărare contribuie la evaluarea periodicăa contribuţiilor statelor membre participante în materie de
capacităţi, în special a contribuţiilor furnizate în funcţie de criteriile stabilite, între altele, în temeiul articolului 2şi
elaboreazăun raport în acest sens, cel puţin o datăpe an. Evaluarea poate constitui baza recomandărilorşi a deciziilor
Consiliului, adoptate în conformitate cu articolul 28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană.

PROTOCOLUL

CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) DIN TRATATUL
PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂREFERITOR LA ADERAREA
UNIUNII LA CONVENŢIA EUROPEANĂPENTRU APĂRAREA
DREPTURILOR OMULUIŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Acordul privind aderarea Uniunii la Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor omuluişi a libertăţilor fundamentale
(denumităîn continuare„Convenţia europeană”), prevăzutăla articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, trebuie săreflecte necesitatea de a conserva caracteristicile specifice ale Uniuniişi ale dreptului Uniunii, în
special în ceea ce priveşte:

(a) modalităţile speciale ale participării eventuale a Uniunii la autoritățile de control ale Convenţiei europene;

(b) mecanismele necesare pentru a garanta căacțiunile formulate de statele nemembreşi acțiunile individuale sunt
îndreptate în mod corect împotriva statelor membreşi/sau, dupăcaz, împotriva Uniunii.
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(b) săîşi uniformizeze, în măsura posibilului, mijloacele de apărare, în special prin armonizarea identificării necesităţilor
militare, prin punerea în comunşi, dupăcaz, prin specializarea mijloacelorşi capacităţilor de apărare, precumşi prin
încurajarea cooperării în domeniul formăriişi al logisticii;

(c) săadopte măsuri concrete pentru sporirea disponibilităţii, a interoperabilităţii, a flexibilităţiişi a capacităţii de
desfăşurare a forţelor, în special prin identificarea unor obiective comune în materie de proiectare a forţelor, inclusiv
prin reexaminarea eventualăa procedurilor de decizie naţionale;

(d) săcoopereze pentru a se asigura adoptarea măsurilor necesare pentru acoperirea, inclusiv prin abordări multinaţionale
şi fărăa aduce atingere angajamentelor referitoare la acestea, luate în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de
Nord, a lacunelor constatate în cadrul„Mecanismului de dezvoltare a capacităţilor”;

(e) săparticipe, dupăcaz, la dezvoltarea de programe comune sau europene de echipamente majore în cadrul Agenţiei
Europene pentru Apărare.

Articolul 3

Agenţia Europeanăde Apărare contribuie la evaluarea periodicăa contribuţiilor statelor membre participante în materie de
capacităţi, în special a contribuţiilor furnizate în funcţie de criteriile stabilite, între altele, în temeiul articolului 2şi
elaboreazăun raport în acest sens, cel puţin o datăpe an. Evaluarea poate constitui baza recomandărilorşi a deciziilor
Consiliului, adoptate în conformitate cu articolul 28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană.

PROTOCOLUL

CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) DIN TRATATUL
PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂREFERITOR LA ADERAREA
UNIUNII LA CONVENŢIA EUROPEANĂPENTRU APĂRAREA
DREPTURILOR OMULUIŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Acordul privind aderarea Uniunii la Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor omuluişi a libertăţilor fundamentale
(denumităîn continuare„Convenţia europeană”), prevăzutăla articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, trebuie săreflecte necesitatea de a conserva caracteristicile specifice ale Uniuniişi ale dreptului Uniunii, în
special în ceea ce priveşte:

(a) modalităţile speciale ale participării eventuale a Uniunii la autoritățile de control ale Convenţiei europene;

(b) mecanismele necesare pentru a garanta căacțiunile formulate de statele nemembreşi acțiunile individuale sunt
îndreptate în mod corect împotriva statelor membreşi/sau, dupăcaz, împotriva Uniunii.
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Articolul 2

Acordul menţionat la articolul 1 trebuie săgaranteze căaderarea Uniunii nu aduce atingere nici competenţelor Uniunii, nici
atribuţiilor instituţiilor acesteia. Acesta trebuie săgaranteze căniciuna dintre dispoziţiile sale nu aduce atingere situaţiei
speciale a statelor membre în ceea ce priveşte Convenţia europeană şi, în special, protocoalele acesteia, măsurile adoptate de
statele membre prin derogare de la Convenţia europeană, în conformitate cu articolul 15 din convenţie, precumşi rezervele
cu privire la Convenția europeanăformulate de statele membre, în conformitate cu articolul 57 din convenţie.

Articolul 3

Nicio dispoziţie a acordului menţionat la articolul 1 nu trebuie săaducăatingere articolului 292 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL

PRIVIND PIAŢA INTERNĂ ŞI CONCURENŢA

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul căpiaţa internă, astfel cum este definităla articolul 3 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, include un sistem care săgaranteze faptul cănu existădenaturări ale concurenţei,

AU CONVENIT că

În acest scop, în cazul în care acest lucru este necesar, Uniunea adoptămăsuri în conformitate cu dispoziţiile tratatelor,
inclusiv cu articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii europene.

Prezentul protocol se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeanăși la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL

PRIVIND APLICAREA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE
A UNIUNII EUROPENE ÎN POLONIAŞI ÎN REGATUL UNIT

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţileşi principiile
prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

ÎNTRUCÂT carta trebuie aplicatăîn strictăconformitate cu dispoziţiile articolului 6 menţionat anteriorşi cu titlul VII din
cartă;
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Articolul 2

Acordul menţionat la articolul 1 trebuie săgaranteze căaderarea Uniunii nu aduce atingere nici competenţelor Uniunii, nici
atribuţiilor instituţiilor acesteia. Acesta trebuie săgaranteze căniciuna dintre dispoziţiile sale nu aduce atingere situaţiei
speciale a statelor membre în ceea ce priveşte Convenţia europeană şi, în special, protocoalele acesteia, măsurile adoptate de
statele membre prin derogare de la Convenţia europeană, în conformitate cu articolul 15 din convenţie, precumşi rezervele
cu privire la Convenția europeanăformulate de statele membre, în conformitate cu articolul 57 din convenţie.

Articolul 3

Nicio dispoziţie a acordului menţionat la articolul 1 nu trebuie săaducăatingere articolului 292 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL

PRIVIND PIAŢA INTERNĂ ŞI CONCURENŢA

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul căpiaţa internă, astfel cum este definităla articolul 3 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, include un sistem care săgaranteze faptul cănu existădenaturări ale concurenţei,

AU CONVENIT că

În acest scop, în cazul în care acest lucru este necesar, Uniunea adoptămăsuri în conformitate cu dispoziţiile tratatelor,
inclusiv cu articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii europene.

Prezentul protocol se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeanăși la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL

PRIVIND APLICAREA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE
A UNIUNII EUROPENE ÎN POLONIAŞI ÎN REGATUL UNIT

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţileşi principiile
prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

ÎNTRUCÂT carta trebuie aplicatăîn strictăconformitate cu dispoziţiile articolului 6 menţionat anteriorşi cu titlul VII din
cartă;
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Articolul 2

Acordul menţionat la articolul 1 trebuie săgaranteze căaderarea Uniunii nu aduce atingere nici competenţelor Uniunii, nici
atribuţiilor instituţiilor acesteia. Acesta trebuie săgaranteze căniciuna dintre dispoziţiile sale nu aduce atingere situaţiei
speciale a statelor membre în ceea ce priveşte Convenţia europeană şi, în special, protocoalele acesteia, măsurile adoptate de
statele membre prin derogare de la Convenţia europeană, în conformitate cu articolul 15 din convenţie, precumşi rezervele
cu privire la Convenția europeanăformulate de statele membre, în conformitate cu articolul 57 din convenţie.

Articolul 3

Nicio dispoziţie a acordului menţionat la articolul 1 nu trebuie săaducăatingere articolului 292 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL

PRIVIND PIAŢA INTERNĂ ŞI CONCURENŢA

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul căpiaţa internă, astfel cum este definităla articolul 3 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, include un sistem care săgaranteze faptul cănu existădenaturări ale concurenţei,

AU CONVENIT că

În acest scop, în cazul în care acest lucru este necesar, Uniunea adoptămăsuri în conformitate cu dispoziţiile tratatelor,
inclusiv cu articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii europene.

Prezentul protocol se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeanăși la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL

PRIVIND APLICAREA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE
A UNIUNII EUROPENE ÎN POLONIAŞI ÎN REGATUL UNIT

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţileşi principiile
prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

ÎNTRUCÂT carta trebuie aplicatăîn strictăconformitate cu dispoziţiile articolului 6 menţionat anteriorşi cu titlul VII din
cartă;
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ÎNTRUCÂT articolul 6 menţionat anterior prevede aplicareaşi interpretarea cartei de către instanţele Polonieişi ale
Regatului Unit în strictăconformitate cu explicaţiile menţionate la articolul respectiv;

ÎNTRUCÂT carta conţine atât drepturi, câtşi principii;

ÎNTRUCÂT carta conţine atât dispoziţii cu caracter civilşi politic, câtşi dispoziţii cu caracter economicşi social;

ÎNTRUCÂT carta reafirmădrepturile, libertăţileşi principiile recunoscute în cadrul Uniuniişi sporeşte vizibilitatea acestora,
fărăa crea, cu toate acestea, noi drepturi sau principii;

REAMINTIND obligaţiile care revin Polonieişi Regatului Unit în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, al Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europeneşi al dreptului Uniunii în general;

LUÂND NOTĂde intenția Polonieişi a Regatului Unit de a clarifica anumite aspecte ale aplicării cartei;

DORIND, prin urmare, săclarifice aplicarea cartei în ceea ce privește actele cu putere de legeşi acțiunile administrative ale
Polonieişi ale Regatului Unitşi capacitatea acesteia de a fi invocatăîn faţa unei instanţe în Poloniaşi în Regatul Unit;

REAFIRMÂND cătrimiterile din cuprinsul prezentului protocol, la punerea în aplicare a dispoziţiilor specifice ale cartei, nu
aduc în niciun fel atingere punerii în aplicare a celorlalte dispoziţii ale cartei;

REAFIRMÂND căprezentul protocol nu aduce atingere punerii în aplicare a cartei în celelalte state membre;

REAFIRMÂND căprezentul protocol nu aduce atingere celorlalte obligaţii care revin Polonieişi Regatului Unit în temeiul
Tratatului privind Uniunea Europeană, al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europeneşi al dreptului Uniunii în general;

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

(1) Carta nu extinde capacitatea Curţii de Justiţie a Uniunii Europeneşi a niciunei alte instanţe a Poloniei sau a Regatului
Unit, de a considera căactele cu putere de legeși actele administrative, practicile sau acțiunile administrative ale Poloniei sau
ale Regatului Unit sunt incompatibile cu drepturile, libertăţileşi principiile fundamentale pe care aceasta le reafirmă.

(2) În specialşi pentru eliminarea oricărei îndoieli, nicio dispoziţie din titlul IV al cartei nu creeazăpentru Polonia sau
pentru Regatul Unit drepturi care săpoatăfi invocate în faţa unei instanţe decât în măsura în care Polonia sau Regatul Unit a
prevăzut astfel de drepturi în legislaţia sa naţională.

Articolul 2

Atunci când o dispoziţie a cartei face trimitere la legislațiileşi practicile naționale, aceasta se aplicăPoloniei sau Regatului
Unit numai în măsura în care drepturileşi principiile pe care le conţine sunt recunoscute de legislațiile sau practicile din
Polonia ori din Regatul Unit.
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PROTOCOLUL

PRIVIND EXERCITAREA COMPETENŢELOR PARTAJATE

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articol unic

În ceea ce privește articolul 2 A alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la competenţele
partajate, în cazul în care Uniunea desfăşoarăo acţiune într-un anumit domeniu, domeniul de aplicare al exercitării
competenţelor sale include doar acele elemente care sunt reglementate de respectivul act al Uniuniişi, prin urmare, nu
include întregul domeniu.

PROTOCOLUL

PRIVIND SERVICIILE DE INTERES GENERAL

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND săsublinieze importanţa serviciilor de interes general,

AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţiile interpretative, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană
şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Valorile comune ale Uniunii în privinţa serviciilor de interes economic general în înțelesul articolului 16 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii includ în special:

— rolul esenţialşi competențele discreţionare ample ale autorităţilor naţionale, regionaleşi locale în ceea ce privește
furnizarea, punerea în funcțiuneşi organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod care sărăspundăcât
mai bine nevoilor utilizatorilor;

— diversitatea existentăla nivelul diferitelor servicii de interes economic generalşi diferenţele dintre nevoileşi preferinţele
utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanţe geografice, sociale sau culturale diferite;

— un nivel ridicat al calității, siguranţeişi accesibilității, egalitatea de tratamentşi promovarea accesului universalşi a
drepturilor utilizatorilor;
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PROTOCOLUL

PRIVIND EXERCITAREA COMPETENŢELOR PARTAJATE

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articol unic

În ceea ce privește articolul 2 A alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la competenţele
partajate, în cazul în care Uniunea desfăşoarăo acţiune într-un anumit domeniu, domeniul de aplicare al exercitării
competenţelor sale include doar acele elemente care sunt reglementate de respectivul act al Uniuniişi, prin urmare, nu
include întregul domeniu.

PROTOCOLUL

PRIVIND SERVICIILE DE INTERES GENERAL

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND săsublinieze importanţa serviciilor de interes general,

AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţiile interpretative, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană
şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Valorile comune ale Uniunii în privinţa serviciilor de interes economic general în înțelesul articolului 16 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii includ în special:

— rolul esenţialşi competențele discreţionare ample ale autorităţilor naţionale, regionaleşi locale în ceea ce privește
furnizarea, punerea în funcțiuneşi organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod care sărăspundăcât
mai bine nevoilor utilizatorilor;

— diversitatea existentăla nivelul diferitelor servicii de interes economic generalşi diferenţele dintre nevoileşi preferinţele
utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanţe geografice, sociale sau culturale diferite;

— un nivel ridicat al calității, siguranţeişi accesibilității, egalitatea de tratamentşi promovarea accesului universalşi a
drepturilor utilizatorilor;
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Articolul 2

Dispoziţiile tratatelor nu aduc în niciun fel atingere competenţei statelor membre în ceea ce priveşte furnizarea, punerea în
funcțiuneşi organizarea de servicii de naturănon-economicăde interes general.

PROTOCOLUL

PRIVIND DECIZIA CONSILIULUI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN
APLICARE A ARTICOLULUI 9C ALINEATUL (4) DIN TRATATUL
PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI A ARTICOLULUI 205
ALINEATUL (2) DIN TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA
UNIUNII EUROPENE ÎNTRE 1 NOIEMBRIE 2014ŞI 31 MARTIE
2017, PE DE O PARTE,ŞI ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2017, PE DE

ALTĂPARTE

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că, încăde la data aprobării Tratatului de la Lisabona, a avut o importanţăfundamentală
săreiasăun acord cu privire la decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană şi a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene între
1 noiembrie 2014şi 31 martie 2017, pe de o parte,şi începând cu 1 aprilie 2017, pe de altăparte (denumităîn continuare
„decizia”);

AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţii care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

Articol unic

Înainte de examinarea de către Consiliu a oricărui proiect care ar urmări fie sămodifice sau săabroge decizia ori o
dispoziţie din aceasta, fie sămodifice indirect domeniul de aplicare sau înţelesul acesteia prin modificarea unui alt act juridic
al Uniunii, Consiliul European va purta discuţii preliminare asupra proiectului menţionat, hotărând prin consens în
conformitate cu articolul 9 B alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

PROTOCOLUL

PRIVIND DISPOZIŢIILE TRANZITORII

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

AVÂND ÎN VEDERE că, pentru a organiza tranziţia de la dispoziţiile instituţionale ale tratatelor aplicabile înainte de intrarea
în vigoare a Tratatului de la Lisabona la cele prevăzute în tratatul menţionat anterior, este necesar săse prevadădispoziţii
tranzitorii,
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AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europeneşi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:

Articolul 1

În prezentul protocol, cuvântul„tratatele”desemneazăTratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europeneşi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

TITLUL I

DISPOZIŢII PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN

Articolul 2

În timp util înainte de alegerile parlamentare europene din 2009, Consiliul European adoptă, în conformitate cu articolul
9A alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, o decizie de stabilire a componenţei
Parlamentului European.

Pânăla încheierea legislaturii 2004-2009, componenţaşi numărul membrilor Parlamentului European rămân cele existente
la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

TITLUL II

DISPOZIŢII PRIVIND MAJORITATEA CALIFICATĂ

Articolul 3

(1) În conformitate cu articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dispoziţiile alineatului
menționatşi dispoziţiile articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, referitoare la
definirea majorităţii calificate în Consiliul Europeanşi în Consiliu, intrăîn vigoare la 1 noiembrie 2014.

(2) Între 1 noiembrie 2014şi 31 martie 2017, în cazul în care trebuie adoptatăo hotărâre cu majoritate calificată, un
membru al Consiliului poate solicita ca aceastăhotărâre săfie adoptatăcu o majoritate calificatăastfel cum este definităla
alineatul (3). În acest caz, se aplicăalineatele (3)şi (4).

(3) Pânăla 31 octombrie 2014, fărăa aduce atingere articolului 201a alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, rămân în vigoare următoarele dispoziții:

Pentru deliberările Consiliului Europeanşi ale Consiliului, care necesitămajoritate calificată, voturile membrilor sunt
ponderate dupăcum urmează:

Belgia 12

Bulgaria 10

Republica Cehă 12

Danemarca 7

Germania 29

Estonia 4

Irlanda 7

Grecia 12

Spania 27

Franţa 29

Italia 29

Cipru 4

Letonia 4

Lituania 7
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Luxemburg 4

Ungaria 12

Malta 3

Ţările de Jos 13

Austria 10

Polonia 27

Portugalia 12

România 14

Slovenia 4

Slovacia 7

Finlanda 7

Suedia 10

Regatul Unit 29

Deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puţin 255 de voturi favorabile exprimate de majoritatea membrilor,
în cazul în care, în temeiul tratatelor, acestea trebuie săfie adoptate la propunerea Comisiei. În celelalte cazuri, deliberările
sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puţin 255 de voturi favorabile exprimate de cel puţin douătreimi dintre
membri.

Un membru al Consiliului European sau al Consiliului poate solicita, la adoptarea, cu majoritate calificată, a unui act de
către Consiliul European sau de către Consiliu, săse verifice dacăstatele membre care constituie majoritatea calificată
reprezintăcel puţin 62 % din populaţia totalăa Uniunii. În cazul în care se constatăcănu este îndeplinităaceastăcondiţie,
actul în cauzănu este adoptat.

(4) Pânăla 31 octombrie 2014, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toţi membrii Consiliului participăla vot,
respectiv în cazurile în care se face trimitere la majoritatea calificatădefinităîn conformitate cu articolul 205 alineatul (3)
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, majoritatea calificatăse defineşte ca fiind aceeaşi proporţie de voturi
ponderateşi aceeaşi proporţie a numărului de membri ai Consiliului, precumşi, dacăeste necesar, acelaşi procentaj al
populaţiei statelor membre menţionate caşi cele stabilite prin alineatul (3) din prezentul articol.

TITLUL III

DISPOZIŢII PRIVIND FORMAŢIUNILE CONSILIULUI

Articolul 4

Pânăla intrarea în vigoare a deciziei menţionate la articolul 9C alineatul (6) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea
Europeană, Consiliul se poate reuni în formaţiunile prevăzute la al doileaşi al treilea paragraf din alineatul menţionat,
precumşi în celelalte formaţiuni a căror listăse stabileşte printr-o decizie a Consiliului Afaceri Generale hotărând cu
majoritate simplă.

TITLUL IV

DISPOZIŢII PRIVIND COMISIA, INCLUSIV ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNEŞI
POLITICA DE SECURITATE

Articolul 5

Membrii Comisiei care sunt în funcţie la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona rămân în funcţie pânăla finalul
mandatului lor. Cu toate acestea, la data numirii Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate, mandatul membrului care are aceeaşi cetăţenie cu Înaltul Reprezentant se încheie.
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TITLUL V

DISPOZIŢII PRIVIND SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI, ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU POLITICA
EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ ŞI SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL CONSILIULUI

Articolul 6

Mandatele secretarului general al Consiliului, Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună şi
secretarului general adjunct al Consiliului se încheie la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Consiliul numeşte
un secretar general în conformitate cu articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

TITLUL VI

DISPOZIŢII PRIVIND ORGANELE CONSULTATIVE

Articolul 7

Pânăla intrarea în vigoare a deciziei menţionate la articolul 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Economicşi Social este următoarea:

Belgia 12

Bulgaria 12

Republica Cehă 12

Danemarca 9

Germania 24

Estonia 7

Irlanda 9

Grecia 12

Spania 21

Franţa 24

Italia 24

Cipru 6

Letonia 7

Lituania 9

Luxemburg 6

Ungaria 12

Malta 5

Ţările de Jos 12

Austria 12

Polonia 21

Portugalia 12

România 15

Slovenia 7

Slovacia 9

Finlanda 9

Suedia 12

Regatul Unit 24

Articolul 8

Pânăla intrarea în vigoare a deciziei menţionate la articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Regiunilor este următoarea:

Belgia 12

Bulgaria 12

Republica Cehă 12

Danemarca 9

Germania 24

Estonia 7

Irlanda 9

Grecia 12

Spania 21

Franţa 24
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Italia 24

Cipru 6

Letonia 7

Lituania 9

Luxemburg 6

Ungaria 12

Malta 5

Ţările de Jos 12

Austria 12

Polonia 21

Portugalia 12

România 15

Slovenia 7

Slovacia 9

Finlanda 9

Suedia 12

Regatul Unit 24

TITLUL VII

DISPOZIŢII TRANZITORII PRIVIND ACTELE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLURILOR VŞI VI DIN TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEANĂÎNAINTE DE INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI DE LA LISABONA

Articolul 9

Actele instituţiilor, ale organelor, ale oficiilor sau ale agenţiilor Uniunii adoptate în temeiul Tratatului privind Uniunea
Europeană, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, continuăsăproducăefecte juridice atât timp cât aceste
acte nu vor fi fost abrogate, anulate sau modificate în temeiul tratatelor. Aceeaşi dispoziţie se aplică şi convenţiilor încheiate
între statele membre în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană.

Articolul 10

(1) Cu titlul de măsurătranzitorieşi în ceea ce privește actele Uniunii în domeniul cooperării poliţieneştişi al cooperării
judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la data intrării în vigoare a
tratatului menţionat, atribuţiile instituţiilor sunt următoarele: atribuţiile Comisiei, în temeiul articolului 226 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, nu se aplică, iar atribuţiile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul titlului VI
din Tratatul privind Uniunea Europeană, în versiunea în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,
rămân neschimbate, inclusiv în cazul în care au fost acceptate în temeiul articolului 35 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeanămenţionat.

(2) Modificarea unui act menţionat la alineatul (1) determinăexercitarea, în ceea ce priveşte actul modificat pentru acele
state membre cărora li se aplicăactul respectiv, a atribuţiilor instituţiilor menţionate la alineatul respectiv, astfel cum sunt
prevăzute în tratate.

(3) În orice caz, măsura tranzitorie prevăzutăla alineatul (1) înceteazăsăproducăefecte în termen de cinci ani de la
data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

(4) Cu cel puţinşase luni înainte de expirarea perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (3), Regatul Unit poate
notifica Consiliului faptul cănu acceptă, referitor la actele prevăzute la alineatul (1), atribuţiile instituţiilor menţionate la
alineatul (1) în conformitate cu tratatele. În cazul în care Regatul Unit a efectuat notificarea respectivă, de la data expirării
perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (3) toate actele menţionate la alineatul (1) înceteazăsăi se mai aplice. Prezentul
paragraf nu se aplicăactelor modificate care sunt aplicabile Regatului Unit în conformitate cu alineatul (2).
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Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, stabileşte măsurile tranzitorii necesareși măsurile
necesare care decurg din cele de mai sus. Regatul Unit nu participăla adoptarea respectivei decizii. Majoritatea calificatăa
Consiliului se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, o decizie prin care să
prevadăcăRegatul Unit suportă, dupăcaz, consecinţele financiare directe, care decurg în mod necesarşi inevitabil din
încetarea participării sale la acele acte.

(5) La orice dată, ulterior, Regatul Unit poate notifica Consiliului intenția sa de a participa la acele acte care au încetat să
i se aplice în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf. În acest caz, se aplicădupăcaz dispoziţiile pertinente din
Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene sau din Protocolul privind poziţia Regatului Unit
şi Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitateşi justiţie. Atribuţiile instituţiilor cu privire la aceste acte sunt cele
prevăzute în tratate. Atunci când acţioneazăîn conformitate cu protocoalele respective, instituţiile Uniuniişi Regatul Unit
încearcăsărestabileascăparticiparea cât mai largăa Regatului Unit la acquis-ul Uniunii referitor la spaţiul de libertate,
securitateşi justiţie, fărăca aceasta săafecteze funcţionarea practicăa diverselor părţi ale acestora, respectând, totodată,
coerenţa lor.
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B. PROTOCOALELE CARE SE ANEXEAZĂLA TRATATUL DE LA
LISABONA

PROTOCOLUL nr. 1

DE MODIFICARE A PROTOCOALELOR ANEXATE LA TRATATUL
PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, LA TRATATUL DE

INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENEŞI/SAU LA TRATATUL
DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI

ATOMICE

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND sămodifice protocoalele anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii
Europeneşi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, pentru a le adapta la noile reguli
stabilite în Tratatul de la Lisabona,

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul de la Lisabona:

Articolul 1

1) Protocoalele aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului tratatşi care se anexeazăla Tratatul privind
Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europeneşi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene a Energiei Atomice se modificăpotrivit dispoziţiilor prezentului articol.

A. MODIFICĂRI ORIZONTALE

2) Modificările orizontale prevăzute la articolul 2 punctul 2 din Tratatul de la Lisabona se aplicăprotocoalelor menţionate
la prezentul articol, cu excepţia literelor (d), (e)și (j).

3) În cazul protocoalelor menţionate la punctul (1) din prezentul articol:

(a) ultimul paragraf din fiecare preambul care menţioneazătratatul sau tratatele la care protocolul respectiv este
anexat se înlocuieşte cu„AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţii, care se anexeazăla Tratatul privind
Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”. Prezentul paragraf nu se aplicănici
Protocolului privind coeziunea economică şi socială, nici Protocolului privind sistemul de radiodifuziune publică
în statele membre.

Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Protocolul privind stabilirea sediilor instituţiilor
şi ale anumitor organe, oficii, agenţiişi servicii ale Uniunii Europene, Protocolul privind articolul 40.3.3 din
Constituţia Irlandeişi Protocolul privind privilegiileşi imunităţile Uniunii Europene se anexează, de asemenea, la
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice;

(b) cuvântul„Comunităţilor”este înlocuit prin„Uniunii”, iar cuvântul„Comunităţile”este înlocuit prin„Uniunea”,
tezele respective fiind, dupăcaz, adaptate din punct de vedere gramatical.
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Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europeneşi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene a Energiei Atomice se modificăpotrivit dispoziţiilor prezentului articol.

A. MODIFICĂRI ORIZONTALE

2) Modificările orizontale prevăzute la articolul 2 punctul 2 din Tratatul de la Lisabona se aplicăprotocoalelor menţionate
la prezentul articol, cu excepţia literelor (d), (e)și (j).

3) În cazul protocoalelor menţionate la punctul (1) din prezentul articol:

(a) ultimul paragraf din fiecare preambul care menţioneazătratatul sau tratatele la care protocolul respectiv este
anexat se înlocuieşte cu„AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţii, care se anexeazăla Tratatul privind
Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”. Prezentul paragraf nu se aplicănici
Protocolului privind coeziunea economică şi socială, nici Protocolului privind sistemul de radiodifuziune publică
în statele membre.

Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Protocolul privind stabilirea sediilor instituţiilor
şi ale anumitor organe, oficii, agenţiişi servicii ale Uniunii Europene, Protocolul privind articolul 40.3.3 din
Constituţia Irlandeişi Protocolul privind privilegiileşi imunităţile Uniunii Europene se anexează, de asemenea, la
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice;

(b) cuvântul„Comunităţilor”este înlocuit prin„Uniunii”, iar cuvântul„Comunităţile”este înlocuit prin„Uniunea”,
tezele respective fiind, dupăcaz, adaptate din punct de vedere gramatical.
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4) În protocoalele următoare, cuvintele„tratatului”sau„tratatul”se înlocuiesc cu cuvintele„tratatelor”sau„tratatele”, iar
trimiterea la Tratatul privind Uniunea Europeană şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte
cu o trimitere la tratate:

(a) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:

— articolul 1 (inclusiv trimiterea la Tratatul UEși la Tratatul CE);

(b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centraleşi al Băncii Centrale Europene:

— articolul 1.1 al doilea paragraf nou;

— articolul 12.1 primul paragraf;

— articolul 14.1 (a doua referire la tratat);

— articolul 14.2 al doilea paragraf;

— articolul 34.1 a doua liniuţă;

— articolul 35.1;

(c) Protocolul privind procedura aplicabilădeficitelor excesive:

— articolul 3 a doua teză;

(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca:

— punctul 2, renumerotat 1, a doua teză;

(e) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene:

— alşaselea considerent, devenit al cincilea considerent;

— articolul 1;

(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene:

— alşaselea considerent, devenit alşaptelea considerent;

(g) Protocolul privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca:

— dispoziţie unică;

(h) Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publicăîn statele membre:

— dispoziţie unică;

(i) Protocolul privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECOşi Fondul de cercetare pentru cărbuneşi
oţel:

— articolul 3.
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5) În protocoaleleşi anexele următoare, cuvintele„tratatului”şi„din tratatul”se înlocuiesc cu o trimitere la Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene:

(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centraleşi al Băncii Centrale Europene:

— articolul 3.1;

— articolul 4;

— articolul 6.3;

— articolul 7;

— articolul 9.1;

— articolul 10.1;

— articolul 11.1;

— articolul 14.1 (prima referire la tratat);

— articolul 15.3;

— articolul 16 primul paragraf;

— articolul 21.1;

— articolul 25.2;

— articolul 27.2;

— articolul 34.1, cuvintele introductive;

— articolul 35.3;

— articolul 41.1, renumerotat 40.1, primul para-
graf;

— articolul 42, renumerotat 41;

— articolul 43.1, renumerotat 42.1;

— articolul 45.1, renumerotat 44.1;

— articolul 47.3, renumerotat 46.3.

(b) Protocolul privind procedura aplicabilădeficitelor excesive:

— articolul 1 teza introductivă;

(c) Protocolul privind criteriile de convergenţăstabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene:

— articolul 1 prima teză;

(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord:

— punctul 6, renumerotat 5, al doilea paragraf;

— punctul 9, renumerotat 8, teza introductivă;

— punctul 10, renumerotat 9, litera (a) a doua teză;

— punctul 11, renumerotat 10;

(e) Protocolul privind coeziunea economică şi socială:

— al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea;

(f) anexele Işi II:

— denumirea celor douăanexe.
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6) În protocoalele următoare, cuvintele„tratatului”şi„din tratatul”se înlocuiesc cu cuvintele„din tratatul menţionat”:

(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centraleşi al Băncii Centrale Europene:

— articolul 3.2;

— articolul 3.3;

— articolul 9.2;

— articolul 9.3;

— articolul 11.2;

— articolul 43.2, renumerotat 42.2;

— articolul 43.3, renumerotat 42.3;

— articolul 44, renumerotat 43, al doilea paragraf.

(b) Protocolul privind procedura aplicabilădeficitelor excesive:

— articolul 2 teza introductivă;

(c) Protocolul privind criteriile de convergenţăstabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene:

— articolul 2;

— articolul 3;

— articolul 4 prima teză;

— articolul 6.

(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord:

— punctul 7, renumerotat 6, al doilea paragraf;

— punctul 10, renumerotat 9, litera (c).

7) În protocoalele următoare, cuvintele„, hotărând cu majoritate simplă,”se introduc după„Consiliul”:

(a) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:

— articolul 4 al doilea paragraf;

— articolul 13 al doilea paragraf;

(b) Protocolul privind privilegiileşi imunităţile Comunităților Europene:

— articolul 7, renumerotat 6, primul paragraf prima teză.

8) În protocoalele următoare, cuvintele„Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”,„Curtea de Justiţie”sau„Curtea”se
înlocuiesc cu cuvintele„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”:

(a) Protocolul privind Statutului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:

— articolul 1;

— articolul 3 al patrulea paragraf;

— articolul 1 din anexă;
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(b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centraleşi al Băncii Centrale Europene:

— articolele 35.1, 35.2, 35.4, 35.5şi 35.6

— articolul 36.2;

(c) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituţii, organismeşi servicii ale Comunităților Europene precumși a
sediului Europol:

— articol unic litera (d);

(d) Protocolul privind privilegiileşi imunităţile Comunităților Europene:

— articolul 12, renumerotat 11, litera (a);

— articolul 21, renumerotat 20, prima referire;

(e) Protocolul privind poziţia Regatului Unitşi a Irlandei:

— articolul 2;

(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene:

— al doilea considerent, devenit al treilea considerent;

B. MODIFICĂRI SPECIFICE

PROTOCOALE ABROGATE

9) Următoarele protocoale se abrogă:

(a) Protocolul din 1957 privind Italia;

(b) Protocolul din 1957 privind mărfurile originareşi cele provenite din alteţări, care beneficiazăde un regim special
de import într-un stat membru;

(c) Protocolul din 1992 privind Statutul Institutului Monetar European;

(d) Protocolul din 1992 privind trecerea la etapa a treia a Uniunii economiceşi monetare

(e) Protocolul din 1992 privind Portugalia;

(f) Protocolul din 1997 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, care se înlocuieşte cu un nou
protocol având acelaşi titlu;

(g) Protocolul din 1997 privind aplicarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii, care se înlocuieşte cu un nou
protocol având acelaşi titlu;

(h) Protocolul din 1997 privind protecţiaşi bunăstarea animalelor, al cărui text devine articolul 6b din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene;

(i) Protocolul din 2001 privind extinderea Uniunii Europene;

(j) Protocolul din 2001 privind articolul 67 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
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STATUTUL CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

10) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene se modificădupăcum urmează:

(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o
trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În restul textului protocolului, cuvintele„din Tratatul
CE”se înlocuiesc cu„din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”; în textul protocolului, se elimină
trimiterile la articolele din Tratatul CEEA care se abrogăprin Protocolul nr. 2 anexat la prezentul tratatși fraza se
adapteazăîn mod corespunzător din punct de vedere gramatical;

(b) la articolele următoare, cuvintele„Curtea”şi„Curţii”se înlocuiesc prin„Curtea de Justiţie”şi, respectiv,„Curţii de
Justiţie”:

— articolul 3 al doilea paragraf;

— articolul 4 al patrulea paragraf:

— articolul 5 al doilea paragraf;

— articolul 6 primul paragraf;

— articolele 10, 11, 12și 14;

— articolul 13 primul paragraf prima referire;

— articolul 15 prima teză;

— articolul 16 primul paragraf;

— articolul 17 primul paragraf;

— articolul 18 al treilea paragraf;

— articolul 19 primul paragraf;

— articolul 20 primul paragraf;

— articolul 21 primul paragraf;

— articolul 22 primul paragraf;

— articolul 23 primul paragraf prima teză;

— articolul 24 primul paragraf;

— articolele 25şi 27;

— articolul 29 primul paragraf;

— articolele 30-32, 35, 38, 41şi 43;

— articolul 39 primul paragraf;

— articolul 40 primul paragraf;

— articolul 44 primul paragraf prima referire;

— articolul 46 primul paragraf;

— articolul 52;

— articolul 54 primul paragraf primul fragment de
teză;

— articolul 56 primul paragraf;

— articolul 57 primul paragraf;

— articolul 58 primul paragraf;

— articolul 59 prima teză;

— articolul 60 al doilea paragraf;

— articolul 61 primul paragraf;

— articolul 62 primul paragraf;

— articolul 62a primul paragraf;

— articolul 62b primul paragraf a doua teză;

— articolul 63;

— articolul 64 primul paragraf, devenit al doilea
paragraf, prima teză;

— articolul 3 alineatul (2) a doua tezădin anexă;

— articolul 6 alineatul (1) a doua tezădin anexă;

— articolul 8 alineatul (1) prima tezădin anexă;
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(c) la articolul 2, cuvintele„…, înşedinţăpublică,”se înlocuiesc prin cuvintele„…, în faţa Curţii de Justiţie reunite în
şedinţăpublică”;

(d) la articolul 3 al doilea paragraf, precumşi la articolul 4 al patrulea paragraf, se introduce următoarea teză:„În
cazul în care hotărârea se referăla un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea hotărăşte
dupăconsultarea tribunalului în cauză.”;

(e) la articolul 6 primul paragraf, se introduce următoarea teză:„În cazul în care persoana în cauzăeste membru al
Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide dupăconsultarea tribunalului în cauză.”;

(f) în denumirea titlului II, se introduc cuvintele„Curţii de Justiţie”;

(g) la articolul 13 primul paragraf prima teză, cuvântul„propunerea”se înlocuieşte cu cuvântul„cererea”, iar
cuvintele„…Consiliul, hotărând în unanimitate, poate prevedea…”se înlocuiesc cu cuvintele„…Parlamentul
Europeanşi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, pot dispune…”;

(h) în denumirea titlului III, se adaugăcuvintele„în faţa Curţii de Justiţie”;

(i) articolul 23 se modificădupăcum urmează:

(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele„la articolul 35 alineatul (1) din Tratatul UE”se elimină. La a doua
teză, cuvintele„…precumşi Consiliului sau Băncii Centrale Europene, în cazul în care actul a cărui
validitate sau interpretare este contestatăprovine de la acestea,şi Parlamentului Europeanşi Consiliului în
cazul în care actul a cărui validitate sau interpretare este contestatăa fost adoptat în comun de aceste două
instituţii.”se înlocuiesc cu cuvintele„precumşi instituţiei, organului, oficiului sau agenţiei Uniunii care a
adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată.”;

(ii) la al doilea paragraf, cuvintele„…şi, dupăcaz, Parlamentul European, Consiliulşi Banca Centrală
Europeanăau dreptul…”se înlocuiesc cu cuvintele„…şi, dacăeste cazul, instituţia, organul, oficiul sau
agenţia Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată, are dreptul…”;

(j) la articolul 24 al doilea paragraf, cuvintele„, organele, oficiileşi agenţiile”se introduc dupăcuvântul„instituţiile”;

(k) la articolul 40, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Organele, oficiileşi agenţiile Uniunii, precumşi orice altăpersoanădispun de acelaşi drept în cazul în care pot
dovedi faptul căau un interes în soluţionarea litigiului înaintat Curţii. Persoanele fizice sau juridice nu pot
interveni în litigiile dintre statele membre, dintre instituţiile Uniunii sau dintre statele membre, pe de-o parte,şi
instituţiile Uniunii, pe de altăparte.”;

(l) la articolul 42, dupăcuvântul„instituțiile”se introduc cuvintele„organele, oficiileși agențiile”;

(m) la articolul 46, se introduce un nou paragraf cu textul următor:„Prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul
acţiunilor împotriva Băncii Centrale Europene în materie de răspundere extracontractuală.”;

(n) denumirea titlului IV devine„TRIBUNALUL”;

(o) la articolul 47, primul paragraf se înlocuieşte cu textul„Articolul 9 primul paragraf, articolele 14şi 15, articolul
17 primul, al doilea, al patruleaşi al cincilea paragrafşi articolul 18 se aplicăTribunaluluişi membrilor
acestuia.”;

(p) la articolul 51 primul paragraf, la litera (a) a treia liniuță, trimiterea la articolul 202 a treia liniuțăse înlocuiește cu
o trimitere la articolul 249 C alineatul (2)și la litera (b), trimiterea la articolul 11 A se înlocuiește cu o trimitere la
articolul 280 F alineatul (1). La al doilea paragraf, cuvintele„sau de Banca CentralăEuropeană”se elimină;
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(q) articolul 64 se modificădupăcum urmează:

(i) se introduce un prim paragraf, nou, cu textul următor:

„Normele privind regimul lingvistic aplicabil Curții de Justiţie a Uniunii Europene se stabilesc printr-un
regulament al Consiliului, care hotărăşte în unanimitate. Regulamentul menţionat se adoptăfie la cererea
Curţii de Justiţieşi dupăconsultarea Comisieişi a Parlamentului European, fie la propunerea Comisieişi
dupăconsultarea Curţii de Justiţieşi a Parlamentului European.”

(ii) la primul paragraf, devenit al doilea paragraf, prima teză, cuvintele„Pânăla adoptarea în prezentul statut a
regulilor referitoare la regimul lingvistic aplicabil Curţiişi Tribunalului…”se înlocuiesc cu cuvintele„Până
la adoptarea normelor menţionate anterior…”; a doua tezăse înlocuieşte cu textul următor:„Prin derogare
de la articolele 223şi 224 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile în cauzăse pot
modifica sau abroga numai cu aprobarea unanimăa Consiliului.”;

(r) la anexa I din protocol, articolul 3 alineatul (1) a doua teză, cuvintele„Funcţiei Publice”se introduc dupăcuvântul
„Tribunalului”; la paragrafele 2și 3, se eliminăcuvintele„cu majoritate calificată”;

(s) (Nu privește versiunea în limba română)

STATUTUL SEBCŞI AL BCE

11) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centraleşi al Băncii Centrale Europene se modificădupă
cum urmează:

(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la articolul 8 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se
înlocuieşte cu o trimitere la articolul 107 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(b) denumirea capitolului 1 se înlocuiește cu următoarea denumire:„SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR
CENTRALE”;

(c) articolul 1.1 se împarte în douăparagrafe alcătuite din cele douăfragmente de tezăși nu se numerotează. Primul
paragraf se înlocuieşte cu textul următor:„În conformitate cu articolul 245a alineatul (1) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, Banca CentralăEuropeană(BCE)şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul
European al Băncilor Centrale (SEBC). BCEşi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedăeste
euro constituie Eurosistemul.”; la începutul celui de-al doilea paragraf, cuvintele„acestea îşi îndeplinesc…” se
înlocuiesc cu cuvintele„SEBCşi BCE îşi îndeplinesc…”;

(d) articolul 1.2 se abrogă;

(e) la articolul 2, cuvintele„în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din tratat”se înlocuiesc cu cuvintele„în
conformitate cu articolul 105 alineatul (1)şi cu articolul 245a alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene”. La finalul celei de-a doua teze, cuvintele„din tratat”se înlocuiesc cu„din Tratatul privind
Uniunea Europeană”. La finalul celei de-a treia teze, cuvintele„din tratat”se înlocuiesc cu„din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene”;

(f) la articolul 3.1 liniuța a doua, cuvintele„articolul 111 din tratat”se înlocuiesc cu„articolul 188 O din tratatul
menționat”;

(g) la articolul 4 litera (b), cuvântul„competente”se elimină;

(h) la începutul articolului 9.1, cuvintele„în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) din tratat”se înlocuiesc cu
cuvintele„în conformitate cu articolul 245a alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”;

(i) articolul 10 se modificădupăcum urmează:

(i) la finalul articolului 10.1 se introduc cuvintele„…ale statelor membre a căror monedăeste euro.”;
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(ii) la articolul 10.2, prima liniuţă, la finalul primei teze, cuvintele„…statelor membre care au adoptat euro.”
se înlocuiesc cu cuvintele„…statelor membre a căror monedăeste euro.”; la finalul celui de-al treilea
paragraf, cuvintele„în conformitate cu articolele 10.3, 10.6și 41.2”se înlocuiesc cu„în conformitate cu
articolele 10.3, 40.2și 40.3”;

(iii) articolul 10.6 se abrogă;

(j) la articolul 11.2 primul paragraf, cuvintele„…sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre la
nivelulşefilor de stat sau de guvern,”se înlocuiesc cu cuvintele„…sunt numiţi de Consiliul European, hotărând
cu majoritate calificată,”;

(k) la finalul articolului 14.1, cuvintele„…,şi aceasta pânăla data înfiinţării SEBC cel târziu”se elimină;

(l) la articolul 16 prima teză, cuvintele„în euro”se introduc dupăcuvântul„bancnote”;

(m) la articolul 18.1 prima liniuţă, cuvintele„…, exprimate în monede comunitare sau necomunitare,”se înlocuiesc
cu cuvintele„…exprimate în moneda euro sau în alte monede,”;

(n) la articolul 25.2, cuvintele„deciziile luate de Consiliu”se înlocuiesc cu cuvintele„orice regulament adoptat de
Consiliu”;

(o) la începutul articolului 28.1, se eliminăcuvintele„…, care devine operaţional de la înfiinţarea acesteia,”;

(p) la articolul 29.1, paragraful introductiv se înlocuieşte cu textul următor:„Grila de repartiţie pentru subscrierea
capitalului BCE, stabilităpentru prima datăîn 1998 cu ocazia instituirii SEBC, se determinăprin atribuirea unei
ponderi în aceastăgrilăfiecărei bănci centrale naţionale, egalăcu suma dintre:…”; al doilea paragraf se
înlocuieşte cu textul următor:„Procentele se rotunjesc în sus sau în jos pânăla cel mai apropiat multiplu de
0,0001 %.”;

(q) la articolul 32.2, se eliminăcuvintele de la început„Sub rezerva articolului 32.3,”, iar la articolul 32.3, cuvintele
„dupăînceperea celei de-a treia etape”se înlocuiesc cu cuvintele„dupăintroducerea monedei euro”;

(r) la articolul 34.2, primele patru paragrafe se elimină;

(s) la articolul 35.6, cuvintele„tratateleşi cu”se introduc înaintea cuvintelor„…prezentul statut”;

(t) articolul 37 se abrogă, iar articolele care urmeazăse renumeroteazăîn consecinţă;

(u) articolul 41, renumerotat 40, se modificădupăcum urmează:

(i) la articolul 41.1, renumerotat 40.1, cuvintele„…pot fi revizuite de Consiliu, hotărând fie cu majoritate
calificatăla recomandarea…”se înlocuiesc cu„…pot fi revizuite de către Parlamentul Europeanşi de către
Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativăordinară, fie la recomandarea…”, cuvintele„în
unanimitate”se eliminăși ultima tezăse elimină;

(ii) articolul 41.2 existent se renumerotează40.3și se introduce un articol 40.2, nou, cu textul următor:

„40.2. Articolul 10.2 poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului European, hotărând în unanimitate,
fie la recomandarea Băncii Centrale Europeneşi dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi a Comisiei, fie
la recomandarea Comisieişi dupăconsultarea Parlamentului Europeanşi a Băncii Centrale Europene.
Respectivele modificări intrăîn vigoare numai dupăce au fost aprobate de statele membre în conformitate
cu normele lor constituţionale.”;

17.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306/173



(v) la articolul 42, renumerotat 41, se eliminăfragmentul de teză„…,şi imediat dupădecizia privind data începerii
celei de-a treia etape,…”, precumși cuvintele„hotărând cu majoritate calificată,”;

(w) la articolele 43.1, 43.2și 43.3, renumerotate 42.1, 42.2și 42.3, trimiterea la articolul 122 se înlocuiește cu
trimiterea la articolul 116a; la articolul 43.3, renumerotat 42.3, trimiterea la articolele 34.2şi 50 se eliminăși la
articolul 43.4, renumerotat 42.4, trimiterea la articolul 10.1 se înlocuieștecu o trimitere la articolul 10.2;

(x) la articolul 44, renumerotat 43, primul paragraf, cuvintele„sarcinile IME”se înlocuiesc cu cuvintele„fostele
atribuții ale IME, menţionate la articolul 118a alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”,
iar cuvintele„în etapa a treia”de la finalul paragrafului se înlocuiesc cu cuvintele„dupăintroducerea monedei
euro”; la al doilea paragraf, trimiterea la articolul 122 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 117a;

(y) la articolul 47.3, renumerotat 46.3, cuvintele„…în raport cu monedele, sau cu moneda unică, a statelor
membre care nu fac obiectul unei derogări,…”se înlocuiesc cu cuvintele„…în raport cu moneda euro,…”;

(z) articolele 50şi 51 se abrogă, iar articolele care urmeazăse renumeroteazăîn consecinţă;

(aa) la articolul 52, renumerotat 49, cuvintele„potrivit articolului 116a alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene,”se introduc dupăcuvintele„Dupăstabilirea irevocabilăa cursurilor de schimb…”;

(ab)(Nu privește versiunea în limba română.)

STATUTUL BEI

12) Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiţii se modificădupăcum urmează:

(a) în întregul text al protocolului, trimiterea la un articol„din tratat”se înlocuieşte cu o trimitere la un articol„din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”;

(b) în preambul, la ultimul paragraf, cuvintele„prezentului tratat”se înlocuiesc cu cuvintele„la Tratatul privind
Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”;

(c) la primul articol, al doilea paragraf se elimină;

(d) la articolul 3, teza introductivăse înlocuieşte cu textul„În conformitate cu articolul 266 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii europene, statele membre sunt membri ai Băncii.”, iar lista statelor se elimină;

(e) la articolul 4 primul alineat, cifra privind capitalul băncii se înlocuieşte cu„164 808 169 000 EUR”și cifrele
privind următoarele state membre se înlocuiesc dupăcum urmează, iar al doilea paragraf se elimină:

Polonia 3 411 263 500

Republica Cehă 1 258 785 500

Ungaria 1 190 868 500

România 863 514 500

Slovacia 428 490 500

Slovenia 397 815 000

Bulgaria 290 917 500

Lituania 249 617 500

Cipru 183 382 000

Letonia 152 335 000

Estonia 117 640 000

Malta 69 804 000
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(f) articolul 5 se modificădupăcum urmează:

(i) la finalul alineatului (2) se introduce următoarea tezănouă:„Plățile în numerar se efectueazăexclusiv în
euro.”;

(ii) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele„…faţăde creditorii săi.”se elimină, iar la al doilea paragraf,
cuvintele„…, în monedele de care Banca are nevoie pentru a face faţăacestor obligaţii.”se elimină;

(g) articolele 6şi 7 se abrogă, iar articolele care urmeazăse renumeroteazăîn consecinţă;

(h) articolul 9, renumerotat 7, se modificădupăcum urmează:

(i) la alineatul (2), cuvintele„…, mai ales în ceea ce priveşte obiectivele din care se va inspira pe măsurăce
progreseazărealizarea pieţei comune”se înlocuiesc cu cuvintele„…în conformitate cu obiectivele Uniunii”;

(ii) la alineatul (3), textul de la litera (b) se înlocuieşte cu textul următor:„(b) în înțelesul articolului 9 alineatul
(1), stabileşte principiile aplicabile operaţiunilor de finanţare în cadrul misiunii Băncii;”, textul de la litera (d)
se înlocuieşte prin„(d) decide cu privire la acordarea finanţării pentru investiţiile care urmeazăsăfie
realizate total sau parţial în afara teritoriilor statelor membre, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1);”,
iar la litera (g), cuvântul„celelalte”se introduce dupăcuvântul„atribuţiile”, iar cuvintele„…prevăzute în
articolele 4, 7, 14, 17, 26şi 27”se înlocuiesc cu cuvintele„…conferite prin prezentul statut”;

(i) articolul 10, renumerotat 8, se modificădupăcum urmează:

(i) a treia tezăse elimină;

(ii) se introduc următoarele douănoi paragrafe:

„Pentru întrunirea majorităţii calificate, sunt necesare optsprezece voturişi 68 % din capitalul subscris.

Abţinerile din partea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedicăadoptarea deciziilor care necesită
întrunirea unanimităţii.”

(j) articolul 11, renumerotat 9, se modificădupăcum urmează:

(i) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Consiliul de administraţie decide cu privire la acordarea de finanţări, în special sub formăde crediteşi
de garanţii, precumşi cu privire la contractarea de împrumuturi, stabileşte ratele dobânzilor pentru
împrumuturi, precumşi comisioaneleşi celelalte speze. În temeiul unei decizii adoptate cu majoritate
calificată, Consiliul de administraţie poate delega anumite atribuţii Comitetului executiv. Consiliul de
administraţie stabileşte condiţiileşi modul în care se realizeazăaceastădelegareşi supraveghează
punerea sa în aplicare.

Consiliul de administraţie verificăadministrarea corectăa Bănciişi asigurăconformitatea acesteia cu
dispoziţiile tratatelorşi ale statutuluişi cu directivele generale stabilite de Consiliul guvernatorilor.”

(ii) la alineatul (2), alșaselea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Regulamentul de procedurăprevede modul de participare laşedinţele Consiliului de administraţieşi
dispoziţiile aplicabile membrilor supleanţi, precumşi experţilor cooptaţi.”
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(iii) la alineatul (5) a doua teză, se eliminăcuvintele„în unanimitate”;

(k) articolul 13, renumerotat 11, se modificădupăcum urmează:

(i) la alineatul (3) al doilea paragraf, cuvintele„…acordarea de credite”se înlocuiesc cu cuvintele„... acordarea
finanţărilor, în special sub formăde credite”;

(ii) la alineatul (4), cuvintele„…cu privire la proiectele de împrumuturişi de garantareşi la propunerile de
împrumuturi”se înlocuiesc cu cuvintele„…privind proiectele de contractare de împrumuturişi de
acordare de finanţări, în special sub formăde crediteşi de garanţii”;

(iii) la alineatul (7) prima teză, cuvintele„Funcţionariişi angajaţii”se înlocuiesc cu cuvintele„Membrii
personalului”. La final, se introduce teza următoare:„Regulamentul de procedurăprevede organul
competent pentru adoptarea dispoziţiilor aplicabile personalului.”;

(l) articolul 14, renumerotat 12, se modificădupăcum urmează:

(i) la alineatul (1), cuvântul„trei”se înlocuieşte cu cuvântul„şase”, iar cuvintele„…verificăanual legalitatea
operaţiunilorşi a registrelor Băncii”se înlocuiesc cu cuvintele„…verificădacăactivităţile Băncii sunt în
conformitate cu cele mai bune practici din domeniul bancarşi răspunde de verificarea conturilor Băncii”;

(ii) alineatul (2) se înlocuieşte cu următoarele trei alineate noi:

„(2) Comitetul menţionat la alineatul (1) verifică, în fiecare an, dacăoperaţiunile Băncii s-au desfăşurat în
mod corespunzătorşi dacăevidenţele sale au fost corect întocmite. În acest scop, comitetul verifică
dacăoperaţiunile Băncii s-au efectuat în conformitate cu formalităţileşi procedurile prevăzute în
prezentul statutşi în regulamentul de procedură.

(3) Comitetul menţionat la alineatul (1) confirmăfaptul cădeclaraţiile financiare, precumşi toate
informaţiile financiare cuprinse în conturile anuale elaborate de consiliul de administraţie oferăo
imagine fidelăa situaţiei financiare a Băncii, atât pentru active câtşi pentru pasive, precumşi a
rezultatelor operaţiunilor desfăşurate de aceastaşi a fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului
financiar respectiv.

(4) Regulamentul de procedurăprecizeazăcalificările necesare membrilor comitetului menţionat la
alineatul (1)şi stabileşte condiţiileşi modul de desfăşurare a activităţii comitetului.”;

(m) la articolul 15, renumerotat 13, cuvintele„banca de emisiune”se înlocuiesc cu cuvintele„banca centrală
naţională”;

(n) articolul 18, renumerotat 16, se modificădupăcum urmează:

(i) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele„…acordăcredite”se înlocuiesc cu cuvintele„... acordăfinanţări,
în special sub formăde crediteşi de garanţii,”, cuvintele„proiecte de investiţii”se înlocuiesc cu cuvintele
„investiţii”, iar cuvintele„europene ale”se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele„…, derogare acordatăîn
unanimitate de Consiliul guvernatorilor,”se înlocuiesc cu cuvintele„…, decizia majorităţii calificate a
Consiliului guvernatorilor,”, iar cuvintele„credite pentru proiecte de investiţii”se înlocuiesc cu cuvintele
„finanţări pentru investiţii”și cuvântul„europene”se elimină;
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(ii) la alineatul (3), cuvântul„proiectul”se înlocuieşte cu cuvântul„investiţia”şi următorul fragment de tezăse
adaugăîn final:„, fie de soliditatea financiarăa debitorului”şi se adaugăun al doilea paragraf, nou, cu textul
următor:

„În plus, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în înțelesul articolului 7 alineatul (3)
litera (b)şi în cazul în care realizarea operaţiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraţie adoptă, cu majoritate
calificată, condiţiileşi modul de acordare a oricărei finanţări care prezintăun profil de risc specificşi care
este considerată, în consecinţă, ca fiind o activitate specială.”;

(iii) alineatul (5) se înlocuieşte cu textul următor:

„(5) Valoarea totalăcontractatăa împrumuturilorşi garanţiilor acordate de Bancănu poate depăşi 250 %
din valoarea capitalului subscris, a rezervelor, a provizioanelor nealocateşi a excedentului din contul
de profitşi pierderi. Din valoarea totalăa posturilor menţionate se scade o sumăegalăcu valoarea
subscrisă, vărsatăsau nu, a oricărei participări a Băncii la capital.

Suma vărsatăreprezentând participarea Băncii nu trebuie sădepăşeascăniciodatăvaloarea totalăa
părţii vărsate din capitalul acesteia, a rezervelor sale, a provizioanelor nealocate, precumşi a
excedentului contului de profitşi pierderi.

În mod excepţional, se alocăo rezervăspecialăpentru activităţile speciale ale Băncii, stabilite de
Consiliul guvernatorilorşi de Consiliul de administraţie în conformitate cu alineatul (3).

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, conturilor consolidate ale Băncii.”

(o) la articolul 19, renumerotat 17, alineatul (1), cuvintele„…comisioanele de garanţie”se înlocuiesc cu cuvintele
„comisioaneleşi celelalte speze”, iar cuvintele„şi riscurile”se introduc dupăcuvintele„să-şi acopere cheltuielile”;
la alineatul (2), cuvântul„proiectului”se înlocuieşte cu cuvântul„investiţia”;

(p) articolul 20, renumerotat 18, se modificădupăcum urmează:

(i) în teza introductivă, cuvintele„de împrumutşi garantare”se înlocuiesc cu cuvintele„de finanţare”;

(ii) la alineatul (1), litera (a), cuvintele„proiectelor”şi„proiectul”se înlocuiesc cu„investiţiilor”şi, respectiv,
„investiţia”, cuvintele„, în cazul altor investiţii”se introduc dupăcuvintele„…din sectorul de producţie,
sau”, iar cuvintele de la final„în cazul altor proiecte”se înlocuiesc cu cuvântul„şi”; la litera (b), cuvintele
„unui proiect”se înlocuiesc cu cuvântul„investiţiei”;

(iii) la alineatul (2), se adaugăun al doilea paragraf cu textul următor:

„Cu toate acestea, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 7
alineatul (3) litera (b), în cazul în care realizarea operaţiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraţie adoptă, cu majoritate
calificată, condiţiileşi modul de realizare a unei participări la capitalul unei societăţi comerciale, în general
pentru a completa un împrumut sau o garanţie, în măsura în care acest lucru este necesar pentru finanţarea
unei investiţii sau a unui program.”

(iv) la alineatul (6), cuvintele„niciun proiect”şi„acest proiect”se înlocuiesc cu cuvintele„nicio investiţie”şi,
respectiv,„aceastăinvestiţie”;
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(v) se introduce un nou alineat (7) cu textul următor:

„(7) Pe lângăactivităţile de credit, Banca poate asigura servicii de asistenţătehnică, în condiţiileşi
modalitățile stabilite de Consiliul guvernatorilor, care hotărăşte cu majoritate calificată, respectând în
acelaşi timp prezentul statut.”;

(q) articolul 21, renumerotat 19, se modificădupăcum urmează:

(i) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Orice întreprindere sau organism public sau privat poate adresa direct o cerere de finanţare Băncii.
Cererile pot fi adresateşi prin intermediul Comisiei sau al statului membru pe teritoriul căruia
urmeazăsăse realizeze investiţia.”;

(ii) la alineatul (2), cuvântul„proiectul”se înlocuieşte cu cuvântul„investiţia”;

(iii) la alineatele (3)şi (4) prima teză, cuvintele„cererilor de împrumut sau de garanţie”şi„cererile de împrumut
sau garanţie”se înlocuiesc cu cuvintele„operaţiunilor de finanţare”şi, respectiv,„operaţiunile de finanţare”;

(iv) la alineatul (4), la prima teză, trimiterea la articolul 20 se înlocuiește cu o trimitere la articolele 18și 20,
renumerotate 16și 18; la a doua teză, cuvintele„acordării împrumutului sau garanţiei”se înlocuiesc cu
cuvântul„finanţării”, iar cuvintele„proiectul de contract”se înlocuiesc cu cuvintele„propunerea aferentă”;
în ultima teză, cuvintele„împrumutului sau garanţiei”se înlocuiesc cu cuvântul„finanţării”;

(v) la alineatele (5), (6)şi (7), cuvintele„împrumutul sau garanţia”se înlocuiesc cu cuvântul„finanţarea”;

(vi) se introduce un nou alineat (8) cu textul următor:

„(8) În cazul în care, în vederea protejării drepturilorşi intereselor Băncii, se impune restructurarea unei
operaţiuni de finanţare aferente investiţiilor aprobate, Comitetul executiv adoptăimediat măsurile de
urgenţăpe care le considerănecesare, sub rezerva înaintării fărăîntârziere a unui raport cu privire la
aceasta Consiliului de administraţie.”;

(r) la articolul 22, renumerotat 20, la alineatul (1), cuvântul„internaţionale”se elimină, iar alineatul (2) se
înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Banca poate contracta împrumuturi de pe pieţele de capital ale statelor membre, în conformitate cu
dispoziţiile legale aplicabile pieţelor în cauză.

Autorităţile competente ale unui stat membru care face obiectul unei derogări în înțelesul articolului 116a
alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene se pot opune acestor operaţiuni numai în
cazul în care existăriscul unor tulburări grave pe piaţa de capital a statului în cauză.”;

(s) la articolul 23, renumerotat 21, alineatul (1) litera (b), cuvintele„…emise fie de ea însăşi, fie de debitorii săi”se
elimină, iar la alineatul (3), cuvintele„banca de emisiune a fiecăruia”se înlocuiesc cu cuvintele„băncile centrale
naţionale ale acestora”;

(t) la articolul 25, renumerotat 23, cuvintele„a căror monedănu este euro”se introduc dupăcuvintele„statelor
membre”de la alineatul (1) prima teză şi de la alineatul (2); la alineatul (1) prima teză, cuvintele„în moneda altui
stat membru”se elimină, la alineatul (3) cuvintele„în aur sau în devize convertibile,”se elimină, iar la alineatul
(4), cuvântul„proiecte”se înlocuieşte cu cuvântul„investiţii”;

(u) la articolul 26, renumerotat 24, cuvintele„sau împrumuturile speciale”se elimină;
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(v) la articolul 27, renumerotat 25, la finalul alineatului (2), se adaugăurmătoarea teză:„Consiliul Guvernatorilor
asigurăprotecţia drepturilor membrilor personalului.”;

(w) la articolul 29, renumerotat 27, la finalul primului paragraf, se introduc cuvintele„a Uniunii Europene”, precum
şi teza următoare:„În cadrul contractelor încheiate, Banca poate prevedea o procedurăde arbitraj”; la al doilea
paragraf se eliminăcuvintele„sau poate săprevadăo procedurăde arbitraj”;

(x) articolul 30, renumerotat 28, se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 28

(1) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide săînfiinţeze filiale sau alte entități, care au
personalitate juridică şi autonomie financiară.

(2) Consiliul guvernatorilor adoptăîn unanimitate statutele organismelor menţionate la alineatul (1). Statutele
definesc, în special, obiectivele acestora, structura, capitalul, membrii, sediul, resursele financiare,
instrumentele de intervenţie, normele de control, precumşi relaţia acestora cu organele Băncii.

(3) Banca este competentăsăparticipe la administrarea organismelor menţionate anteriorşi săcontribuie la
capitalul subscris al acestora cu suma stabilităde Consiliul guvernatorilor care hotărăşte în unanimitate.

(4) Protocolul privind privilegiileşi imunităţile Uniunii Europene se aplicăorganismelor menţionate la aline-
atul (1), în măsura în care acestea sunt reglementate de dreptul Uniunii, membrilor organelor acestora în
exerciţiul funcţiilor lor, precumşi personalului acestora, în termenişi condiţii identice cu cele aplicabile
Băncii.

Dividendele, câştigurile din capital sau alte forme de venit obţinute de astfel de organisme, la care au dreptul
alţi membri decât Uniunea Europeană şi Banca, rămân, cu toate acestea, sub incidenţa dispoziţiilor fiscale
prevăzute de legislaţia aplicabilă.

(5) În limitele stabilite în continuare, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentăsăaudieze litigiile
privind măsurile adoptate de organele unui organism care intrăsub incidenţa dreptului Uniunii. Orice
membru al unui astfel de organism, în aceastăcalitate, sau statele membre, pot înainta o acţiune împotriva
unor astfel de măsuri în condiţiile prevăzute la articolul 230 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

(6) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide săadmităpersonalul organismelor care intră
sub incidenţa dreptului Uniunii în regimuri comune cu Banca, în conformitate cu procedurile interne
respective.”

PROTOCOLUL PRIVIND STABILIREA SEDIILOR

13) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituţii, organismeşi servicii ale Comunităţilor Europene precumşi a
sediului Europol se modificădupăcum urmează:

(a) în titlul protocoluluiși în preambul, cuvintele„organe, oficiiși agenții”se introduc în loc de„organisme”, iar în
titlu, cuvintele„precumşi a sediului Europol”se elimină;

(b) în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o
trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, iar trimiterea la articolul 77 din Tratatul de instituire
a Comunităţii Europene a Cărbuneluişi Oţelului se elimină; al doilea considerent se elimină;
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(c) la litera (d), trimiterea la Tribunalul de PrimăInstanţăse elimină, iar verbul se conjugăîn consecinţă;

(d) la litera (i), trimiterea la Institutul Monetar European se elimină, iar verbul se conjugăîn consecință;

PROTOCOLUL PRIVIND PRIVILEGIILEŞI IMUNITĂŢILE UNIUNII

14) Protocolul privind privilegiileşi imunităţile Comunităților Europene se modificădupăcum urmează:

(a) în preambul, în primul considerent, trimiterea la articolul 28 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unicși a
unei Comisii unice a Comunităților Europene se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 291 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europeneşi la articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei
Atomice, prescurtat CEEA, iar cuvintele„aceste Comunităţişi Banca Europeanăde Investiţii”se înlocuiesc cu
cuvintele„Uniunea Europeană şi CEEA”;

(b) articolul 5 se abrogă, iar articolele care urmeazăse renumeroteazăîn consecinţă;

(c) la articolul 7, renumerotat 6, alineatul (2) se elimină, iar alineatul (1) rămâne nenumerotat.

(d) la începutul articolului 13, renumerotat 12, fragmentul de teză„În condiţiileşi respectând procedura stabilite de
către Consiliu, hotărând la propunerea Comisiei,…” se înlocuieşte cu cuvintele„În condiţiileşi respectând
procedura stabilităde Parlamentul Europeanşi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu
procedura legislativăordinară şi dupăconsultarea instituţiilor în cauză,”;

(e) la începutul articolului 15, renumerotat 14, fragmentul de teză„Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea
Comisiei, stabileşte…”se înlocuieşte cu cuvintele„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente,
în conformitate cu procedura legislativăordinară şi dupăconsultarea instituţiilor în cauză, stabilesc…”;

(f) la începutul articolului 16, renumerotat 15, fragmentul de teză„Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei,…”
se înlocuieşte cu cuvintele„Parlamentul Europeanşi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu
procedura legislativăordinară…”;

(g) la articolul 21, renumerotat 20, cuvintele„…,precumşi membrilorşi grefierului Tribunalului de Primă
Instanţă,…”se elimină;

(h) la articolul 23, renumerotat 22, ultimul paragraf se elimină;

(i) formula finală„DREPT CARE, plenipotenţiarii mai jos menţionaţi au semnat prezentul protocol.”, precumşi data
şi lista de semnături se elimină;

PROTOCOLUL PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ

15) Protocolul privind criteriile de convergenţăstabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se
modificădupăcum urmează:

(a) în titlul protocolului, cuvintele„stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene”se
elimină;

(b) la primul considerent, cuvintele„…deciziile pe care aceasta le va lua la trecerea la cea de-a treia etapăa Uniunii
economiceşi monetare…”se înlocuiesc cu cuvintele„…deciziile sale de a abroga derogările statelor membre
care fac obiectul unei derogări…”;

(c) la articolul 3 a doua teză, cuvintele„…faţăde moneda unui alt stat membru în aceeaşi perioadă.”se înlocuiesc cu
cuvintele„…în raport cu euro pentru aceeaşi perioadă.”;
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(d) la articolul 6, cuvintele„a IME sau”se elimină;

(e) (Nu privește versiunea în limba română.)

PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIŢII REFERITOARE LA REGATUL UNIT

16) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord se modificădupă
cum urmează:

(a) în întregul text al protocolului, cuvintele„…sătreacăla cea de-a treia etapă…”sau„…sătreacăla cea de-a treia
etapăa Uniunii economiceşi monetare…”se înlocuiesc cu cuvintele„…săadopte moneda euro ...”; cuvintele„…
trece la cea de-a treia etapă…”se înlocuiesc cu cuvintele„…adoptămoneda euro…”; cuvintele„…în cursul celei
de-a treia etape…”se înlocuiesc cu cuvintele„…dupăintroducerea euro…”;

(b) în preambul, se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor:

„AVÂND ÎN VEDERE că, la 16 octombrie 1996şi la 30 octombrie 1997, Guvernul Regatului Unit a notificat
Consiliului intenţia sa de a nu participa la a treia etapăa Uniunii economiceşi monetare”;

(c) la punctul 1, primulşi al treilea paragraf se elimină;

(d) textul de la punctul 2 se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Punctele 3–8și 10 se aplicăRegatului Unit, având în vedere notificarea efectuatăde guvernul său Consiliului
la 16 octombrie 1996şi la 30 octombrie 1997.”;

(e) punctul 3 se elimină, iar punctele care urmeazăse renumeroteazăîn consecinţă;

(f) punctul 5, renumerotat 4, se modificădupăcum urmează:

(i) la prima teză, enumerarea articolelor se înlocuieşte cu„Articolul 245a alineatul (2), cu excepţia primeişi
ultimei teze, articolul 245a alineatul (5), articolul 97b al doilea paragraf, articolul 104 alineatele (1), (9)şi
(11), articolul 105 alineatele (1)–(5), articolul 106, articolele 108, 109, 110şi 111a, articolul 115 C,
articolul 117a alineatul (3), articolele 188 Oşi 245b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene…”;

(ii) se introduce o a doua teză, nouă, textul următor:„De asemenea, nu se aplicăarticolul 99 alineatul (2) din
tratatul amintit în ceea ce priveşte adoptarea de către părţi a marilor orientări ale politicilor economice care
privesc zona euro în general.”;

(g) la punctul 6, renumerotat 5, se introduce un nou prim paragraf cu textul următor:„Regatul Unit face eforturi să
evite un deficit public excesiv.”și la începutul paragrafului următor, cuvintele„Articolul 116 alineatul (4)și”se
elimină;

(h) primul paragraf de la punctul 7, renumerotat 6, se înlocuieşte cu textul următor:„6. Drepturile de vot ale
Regatului Unit se suspendăîn ceea ce priveşte actele Consiliului menţionate la articolele enumerate la punctul 4şi
în cazurile prevăzute la articolul 116 alineatul (4) primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene. În acest scop, se aplicăarticolul 116a alineatul (4) al doilea paragraf din tratatul menţionat.”La al
doilea paragraf, cuvintele„și articolul 123 alineatul (1)”se elimină;

(i) la punctul 9, renumerotat 8, litera (a), cuvintele„trece la aceastăetapă”se înlocuiesc cu cuvintele„adoptămoneda
euro”;
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(j) la punctul 10, renumerotat 9, textul paragrafului introductiv se înlocuieşte cu textul următor:„Regatul Unit poate
notifica în orice moment Consiliului intenţia sa de a adopta moneda euro. În acest caz:…”. La litera (a) trimiterea
la articolul 122 alineatul (2) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 117a alineatele (1)și (2);

(k) la punctul 11, renumerotat 10, cuvintele„și articolul 116 alineatul (3),”se eliminăși la final, cuvintele„…nu
trece la cea de-a treia etapă.”se înlocuiesc cu cuvintele„…nu adoptămoneda euro.”

PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIŢII PRIVIND DANEMARCA

17) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca se modificădupăcum urmează:

(a) în preambul, primul considerent se elimină, la al doilea considerent, devenit primul considerent, cuvintele
„…această ţarăsăse angajeze la cea de-a treia etapăa Uniunii economiceşi monetare,”se înlocuiesc cu cuvintele
„... acest stat sărenunţe la derogarea sa,”şi se introduce un al doilea nou considerent cu textul următor:„AVÂND
ÎN VEDERE că, la 3 noiembrie 1993, Guvernul Danemarcei a notificat Consiliului intenţia sa de a nu participa la
cea de-a treia etapăa Uniunii economiceşi monetare,”;

(b) punctele 1şi 3 se eliminăiar celelalte puncte se renumeroteazăîn consecinţă;

(c) la punctul 2, renumerotat 1, prima tezăse înlocuieşte cu textul„Danemarca beneficiazăde o derogare, având în
vedere notificarea efectuatăConsiliului de către Guvernul Danemarcei la 3 noiembrie 1993.”;

(d) la punctul 4, renumerotat 2, trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 17a
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL SCHENGEN

18) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene se modificădupăcum urmează:

(a) în titlul protocolului, cuvintele„privind integrarea acquis-ului Schengen în…”se înlocuiesc cu cuvintele„privind
acquis-ul Schengen integrat în…”;

(b) preambulul se modificădupăcum urmează:

(i) la primul considerent, ultimul fragment de teză„…,urmăresc săconsolideze integrarea europeană şi, mai
ales, săpermităUniunii Europene sădevinăcât mai curând un spaţiu de libertate, securitateşi justiţie;”se
înlocuieşte cu cuvintele„…, au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin Tratatul de la Amsterdam din
2 octombrie 1997;”

(ii) al doilea considerent se înlocuieşte cu textul următor:

„DORIND săpăstreze acquis-ul Schengen, cu toate modificărileşi completările de la intrarea în vigoare a
Tratatului de la Amsterdam,şi săîl dezvolte astfel încât săcontribuie la îndeplinirea obiectivului de a oferi
cetăţenilor Uniunii un spaţiu de libertate, securitateşi justiţie fărăfrontiere interne;”;

(iii) al treilea considerent se elimină;

(iv) la al cincilea considerent, devenit al patrulea, cuvintele„…nu sunt părţi la acordurile menţionate, pe care nu
le-au semnat…”se înlocuiesc cu cuvintele„…nu participăla toate prevederile acquis-ului Schengen…”, iar
la sfârşit, cuvintele„…săle accepte, total sau parţial;”se înlocuiesc cu cuvintele„…săaccepte, total sau
parțial, alte prevederi ale acestui acquis;”;
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(v) la finalul celui de-alşaselea considerent, devenit al cincilea, cuvintele„...şi cănu trebuie săse recurgăla
aceste dispoziţii decât în ultimăinstanţă”se elimină;

(vi) la finalul celui de-alşaptelea considerent, devenit alşaselea, cuvintele„…întrucât aceste douăstateşi-au
confirmat intenţia de a subscrie la dispoziţiile menţionate anterior, pe baza acordului semnat la Luxemburg
la 19 decembrie 1996”se înlocuiesc cu cuvintele„…întrucât aceste douăstate, precumşi statele membre
nordiceale Uniunii Europene trebuie sărespecte dispoziţiile Uniunii nordice a paşapoartelor;”;

(c) la articolul 1, prima tezăse înlocuieşte cu textul următor:

„Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica FederalăGermania,
Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru,
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta,
RegatulŢărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia,
Republica Slovacă, Republica Finlandaşi Regatul Suediei sunt autorizate săpunăbazele unei colaborări
consolidate în domeniile care intrăsub incidenţa dispoziţiilor prevăzute de Consiliu, care alcătuiesc acquis-ul
Schengen.”

(d) articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 2

Acquis-ul Schengen se aplicăstatelor membre menţionate la articolul 1, fărăa aduce atingere articolului 3 din
Actul de aderare din 16 aprilie 2003şi articolului 4 din Actul de aderare din 25 aprilie 2005. Consiliul se
substituie Comitetului executiv înfiinţat prin acordurile de la Schengen.”;

(e) articolul 3 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 3

Participarea Danemarcei la adoptarea măsurilor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, precumşi
punerea în aplicare a măsurilor respective în Danemarca, sunt reglementate de dispoziţiile incidente prevăzute în
Protocolul privind poziţia Danemarcei.”;

(f) la articolul 4 primul paragraf, cuvintele„…care nu au subscris la acquis-ul Schengen”se elimină;

(g) articolul 5 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 5

(1) Propunerileşi iniţiativele care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen intrăsub incidenţa
dispoziţiilor relevante din tratate.

În acest context, în cazul în care Irlanda sau Regatul Unit nu a notificat în scris Consiliului, într-un termen
rezonabil, intenţia sa de a participa, autorizarea prevăzutăla articolul 280 D din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene se considerăa fi fost acordatăstatelor membre prevăzute la articolul 1, precumşi Irlandei sau
Regatului Unit, dacăoricare dintre aceste douăstate doreşte săparticipe la domeniile de cooperare respective.

(2) Chiar dacăse consideră, în conformitate cu o decizie în temeiul articolului 4, căIrlanda sau Regatul Unit a
procedat la o notificare, statul respectiv poate sănotifice în scris Consiliului, în termen de trei luni, faptul cănu
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doreşte săparticipe la propunerea sau iniţiativa respectivă. În acest caz, Irlanda sau Regatul Unit nu participăla
adoptarea respectivei propuneri sau iniţiative. Începând cu data ultimei notificări, procedura de adoptare a
măsurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen se suspendăpânăla terminarea procedurii prevăzute
la alineatele (3) sau (4) sau pânăla retragerea acelei notificări în orice moment pe durata acestei proceduri.

(3) Pentru statul membru care a procedat la notificarea prevăzutăla alineatul (2), orice decizie adoptatăde
Consiliu în temeiul articolului 4 înceteazăsăse aplice, de la data intrării în vigoare a măsurii propuse, în măsura
consideratănecesarăde Consiliuşi în condiţiile ce urmeazăsăfie stabilite printr-o decizie a Consiliului, hotărând
cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Aceastădecizie este adoptatăîn conformitate cu următoarele
criterii: Consiliul încearcăsămenţinăparticiparea cât mai largăa statului membru vizat fărăa afecta grav
funcţionarea practicăa diverselor părţi ale acquis-ului Schengen, respectând, totodată, coerenţa lor. Comisia își
prezintăpropunerea cât mai curând posibil dupănotificarea prevăzutăla alineatul (2). Dacăacest lucru este
necesar, dupăîntrunirea a douăreuniuni succesive, Consiliul hotărăşte în termen de patru luni de la data
propunerii Comisiei.

(4) În cazul în care, la expirarea perioadei de patru luni, Consiliul nu a adoptat o decizie, orice stat membru
poate solicita, de îndată, ca respectiva chestiune săfie înaintatăConsiliului European. În acest caz, în cadrul
următoarei sale reuniuni, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, adoptăo
decizie în conformitate cu criteriile menţionate la alineatul (3).

(5) În cazul în care, pânăla încheierea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4), Consiliul sau, dupăcaz,
Consiliul European nu a adoptat o decizie, suspendarea procedurii de adoptare a măsurii care constituie o
dezvoltare a acquis-ului Schengen încetează. Dacămăsura menţionatăanterior se adoptăulterior, orice decizie a
Consiliului, adoptatăîn conformitate cu articolul 4, nu se mai aplică, începând cu data intrării în vigoare a
măsurii respective, statului membru vizat, în măsura stabilităde Comisieşi conform condiţiilor stabilite de
aceasta, cu excepţia cazului în care statul membru respectiv îşi retrage notificarea prevăzutăla alineatul (2) înainte
de adoptarea măsurii. Comisia hotărăște pânăla data adoptării măsurii. La adoptarea deciziei sale, Comisia
respectăcriteriile menţionate la alineatul (3).”

(h) la articolul 6 primul paragraf, la finalul primei teze, cuvintele„pe baza acordului semnat la Luxemburg, la
19 decembrie 1996”se elimină;

(i) articolul 7 se abrogă, iar articolul 8 este renumerotat 7.

(j) anexa se abrogă.

PROTOCOLUL PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 22A ÎN REGATUL UNITŞI IRLANDA

19) Protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 14 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în
Regatul Unitşi Irlanda se modificădupăcum urmează:

(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(b) la articolul 1 primul paragraf litera (a), cuvintele„statelor părţi contractante ale Acordului privind Spaţiul
Economic European”se înlocuiesc cu cuvintele„statelor membre”;

(c) la articolul 1 primulşi al doilea paragraf, la articolul 2şi la articolul 3 al doilea paragraf, trimiterea la articolul 14
se înlocuieşte cu o trimitere la articolele 22aşi 62 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
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PROTOCOLUL PRIVIND POZIŢIA REGATULUI UNITŞI IRLANDEI CU PRIVIRE LA SPAŢIUL DE LIBERTATE,
SECURITATEŞI JUSTIŢIE

20) Protocolul privind poziţia Regatului Unitşi Irlandei se modificădupăcum urmează:

(a) în titlul protocolului, se adaugăla final cuvintele„cu privire la spaţiul de libertate, securitateşi justiţie”;

(b) la al doilea considerent al preambulului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte
cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(c) la articolul 1 prima teză, cuvintele„care intrăsub incidenţa titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene”se înlocuiesc cu cuvintele„…care intrăsub incidenţa părții a treia titlul IV din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene”, a doua tezăse elimină şi se introduce paragraful următor:

„În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3)
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”;

(d) la articolul 2 prima teză, cuvintele„…dispoziţiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene”se
înlocuiesc cu cuvintele„dispoziţiile părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”; la a
treia teză, cuvintele„…acquis-ul comunitarşi”se înlocuiesc cu cuvintele„nici acquis-ul comunitar, nici cel al
Uniuniişi”;

(e) articolul 3 alineatul (1) se modificădupăcum urmează:

(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele„…în înțelesul titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene”se înlocuiesc cu cuvintele„…în temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene”, iar a doua tezăse elimină;

(ii) dupăal doilea paragraf se introduc următoarele paragrafe, noi, cu textul următor:

„Măsurile adoptate în temeiul articolului 61 C din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabilesc
condiţiile participării Regatului Unitşi a Irlandei la evaluările privind domeniile aflate sub incidenţa părții a
treia titlul IV din tratatul menţionat.

În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 aline-
atul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”;

(f) la articolele 4, 5şi 6, cuvintele„…în conformitate cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene”
sau„…în aplicarea titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene”se înlocuiesc cu cuvintele„…în
temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”;

(g) la articolul 4 a doua teză, trimiterea la articolul 11 alineatul (3) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 280 F
alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(h) se introduce un nou articol 4a cu textul următor:

„Articolul 4a

(1) În ceea ce privește Regatul Unitşi Irlanda, prevederile prezentului protocol se aplică, de asemenea,
măsurilor propuse sau adoptate în temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene, care modificăo măsurăexistentăcare este obligatorie pentru acestea.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide căneparticiparea
Regatului Unit sau a Irlandei la versiunea modificatăa unei măsuri existente face ca respectiva măsurăsădevină
inaplicabilăpentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Regatului Unit sau Irlandei să
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procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4. În înțelesul articolului 3, un nou termen de două
luni începe săcurgăde la data adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii.

Dacă, la expirarea termenului de douăluni de la data deciziei Consiliului, Regatul Unit sau Irlanda nu a procedat
la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentănu mai este obligatorie pentru acesteași nu
se mai aplicăacestora, cu excepţia cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare,
respectivul stat membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la
data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de douăluni, dacăaceastădată
este ulterioară.

În înțelesul prezentului alineat, dupădezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăşte cu majoritatea
calificatăa membrilor săi, reprezentând statele membre care au participăsau au participat la adoptarea măsurii
de modificare. Majoritatea calificatăa Consiliului se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3)
litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificatăla propunerea Comisiei, poate decide de asemenea ca Regatul
Unit sau Irlanda săsuporte, dupăcaz, consecinţele financiare directe care decurg în mod necesarşi inevitabil din
încetarea participării sale la măsura existentă.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.”;

(i) la finalul articolului 5, se introduce următorul fragment de teză:„…,cu excepţia cazului în care Consiliul,
hotărând cu unanimitatea membrilor săişi dupăconsultarea Parlamentului European, nu decide altfel.”;

(j) la articolul 6, cuvintele„…dispoziţiile incidente ale tratatului, inclusiv articolul 68,”se înlocuiesc cu cuvintele
„... dispoziţiile incidente ale tratatelor”;

(k) se introduce un nou articol 6a cu textul următor:

„Articolul 6a

Regatul Unit sau Irlanda nu va fi obligatăsăaplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele
membre în exercitarea activităţilor aflate sub incidenţa domeniului de aplicare a părții a treia titlul IV capitolul 4
sau 5 din tratatul menţionat, atât timp cât Regatul Unit sau Irlanda nu este obligatăsăaplice normele Uniunii
privind formele de cooperare judiciarăîn materie penalăsau de cooperare poliţieneascăcare necesitărespectarea
dispoziţiilor stabilite în temeiul articolului 16 B.”;

(l) la articolul 7, cuvintele„Articolele 3şi 4”se înlocuiesc cu cuvintele„Articolele 3, 4şi 4a”, iar cuvintele
„…Protocolului privind integrarea acquis-ului Schengen în…”se înlocuiesc cu cuvintele„…Protocolului privind
acquis-ul Schengen integrat în…”;

(m) la articolul 8, cuvintele„preşedintelui”se elimină;

(n) se introduce un nou articol 9 cu textul următor:

„Articolul 9

În ceea ce priveşte Irlanda, prezentul protocol nu se aplicăarticolului 61 H din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.”.
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PROTOCOLUL PRIVIND POZIŢIA DANEMARCEI

21) Protocolul privind poziţia Danemarcei se modificădupăcum urmează:

(a) preambulul se modificădupăcum urmează:

(i) dupăal doilea considerent se introduc trei considerente noi cu următorul text:

„CONŞTIENTE de faptul cămenţinerea în cadrul tratatelor a unui regim juridic datând de la decizia de la
Edinburgh va restrânge în mod considerabil participarea Danemarcei în domenii de cooperare importante
ale Uniuniişi căar fi în interesul Uniunii săse asigure integritatea acquis-ului în domeniul libertăţii,
securităţiişi justiţiei,

DORIND, aşadar, săinstituie un cadru juridic care săofere Danemarcei posibilitatea de a participa la
adoptarea unor măsuri propuse în temeiul titlului IV din partea a treia a Tratatului privind funcţionarea
Uniunii Europeneşi salutând intenţia Danemarcei de a se prevala de aceastăposibilitate când acest lucru va fi
posibil în conformitate cu cerinţele sale constituţionale,

LUÂND NOTĂde faptul căDanemarca nu se va opune ca celelalte state membre săcontinue dezvoltarea
cooperării lor în ceea ce priveşte măsurile pe care aceasta nu este obligatăsăle respecte,”;

(ii) la penultimul considerent, cuvintele„…Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în…” se
înlocuiesc cu cuvintele„…Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în…”;

(b) la articolul 1 primul paragraf prima teză, cuvintele„…titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene”se înlocuiesc cu cuvintele„…părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”;

(c) la articolul 1, a doua tezădin primul paragraf se elimină şi se introduce un nou paragraf cu textul următor:

„În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3)
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”;

(d) articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 2

Niciuna dintre dispoziţiile părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nicio măsură
adoptatăîn conformitate cu titlul menționat, nicio dispoziţie a unui acord internaţional încheiat de Uniune în
conformitate cu titlul menționatşi nicio decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de interpretare a oricărei
astfel de dispoziţii sau măsuri sau a oricărei măsuri modificate sau modificabile în conformitate cu titlul
menționat nu este obligatorie pentru Danemarcași nu se aplicăîn Danemarca. Respectivele dispoziţii, măsuri sau
decizii nu aduc în niciun fel atingere competenţelor, drepturilorşi obligaţiilor Danemarcei. Respectivele dispoziţii,
măsuri sau decizii nu modificăîn niciun fel acquis-ul comunitarşi nici pe cel al Uniuniişi nu fac parte din dreptul
Uniunii în forma în care se aplicăDanemarcei. În mod deosebit, actele Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti
şi al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care
sunt modificate, continuăsăfie obligatorii pentru Danemarcaşi săse aplice în Danemarca, nemodificate.”
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(e) se introduce un nou articol 2a cu textul următor:

„Articolul 2a

Articolul 2 din prezentul protocol se aplică, de asemenea, în privinţa acelor norme stabilite în temeiul articolului
16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
către statele membre în exercitarea activităţilor care intrăsub incidența domeniului de aplicare al părții a treia
titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menţionat.”;

(f) articolul 4 devine articolul 6;

(g) articolul 5, renumerotat 4, se modificădupăcum urmează:

(i) în întregul articol, cuvintele„decizie”şi„decizia”se înlocuiesc cu cuvintele„măsură”şi, respectiv,„măsura”;

(ii) la alineatul (1), cuvintele„…în conformitate cu dispoziţiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene”se înlocuiesc cu cuvintele„…şi care se aflăsub incidenţa prezentei părţi”, iar cuvintele„…state
membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii
Europene, inclusiv Irlandaşi Regatul Unit, în cazul în care aceste state membre participăla domeniile de
cooperare în cauză.”se înlocuiesc cu cuvintele„…state membre pentru care respectiva măsurăeste
obligatorie.”;

(iii) la alineatul (2), cuvintele„…statele membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea
acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene vor analiza…”se înlocuiesc cu„…statele membre pentru
care respectiva măsurăeste obligatorie analizeazăîmpreunăcu Danemarca…”

(h) articolul 6, renumerotat 5, se modificădupăcum urmează:

(i) la prima teză, cuvintele„…prin articolul 13 alineatul (1)şi articolul 17 din Tratatul privind
Uniunea Europeană”se înlocuiesc cu cuvintele„…prin articolul 13 alineatul (1), articolul 28 Aşi arti-
colele 28 B–28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană”, iar ultimul fragment de teză„…, dar nu va
împiedica dezvoltarea unei cooperări mai strânse între statele membre în acest domeniu”se elimină;

(ii) se introduce o a treia teză, nouă, cu textul următor:„Danemarca nu se opune ca celelalte state membre să
continue dezvoltarea cooperării lor în acest domeniu.”;

(iii) în noua tezăa patra, se introduce un nou ultim fragment de tezăcu textul următor:„…, nici săpunăla
dispoziţia Uniunii capacităţi militare.”;

(iv) se introduc douănoi paragrafe cu textul următor:

„În cazul actelor pe care Consiliul este invitat săle adopte în unanimitate, este necesarăunanimitatea
membrilor Consiliului, cu excepţia reprezentantului Guvernului danez.

În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 aline-
atul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”

(i) dupădenumirea„PARTEA III”se introduce un articol 6, care preia formularea articolului 4;
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(j) înaintea articolului 7 se introduce denumirea„PARTEA IV”;

(k) se introduce un nou articol 8 cu textul următor:

„Articolul 8

(1) Danemarca poate, în orice momentşi fărăsăaducăatingere articolului 7, în conformitate cu cerinţele sale
constituţionale, sănotifice celorlalte state membre căpartea I cuprinde dispoziţiile prevăzute în anexă, cu
efect din prima zi a lunii următoare notificării. În acest caz, articolele 5-8 se renumeroteazăîn consecinţă.

(2) În termen deşase luni de la data la care notificarea prevăzutăla alineatul (1) produce efecte, întregul acquis
Schengen, precumşi măsurile adoptate pentru dezvoltarea acestui acquisşi care, pânăla data respectivă, se
aplicau Danemarcei cu titlu de obligaţii de drept internaţional se aplicăDanemarcei cu titlu de drept al
Uniunii.”;

(l) în protocol se introduce o nouăanexăcu textul următor:

„ANEXĂ

Articolul 1

Sub rezerva articolului 3, Danemarca nu participăla adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse în
conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul actelor pe care
Consiliul trebuie săle adopte în unanimitate, este necesarăunanimitatea membrilor Consiliului, cu excepţia
reprezentantului Guvernului danez.

În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificatăse defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 1şi sub rezerva articolelor 3, 4şi 6, niciuna dintre dispoziţiile părții a treia titlul IV
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nicio măsurăadoptatăîn conformitate cu titlul menționat,
nicio dispoziţie a unui acord internaţional încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menționatşi nicio decizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de interpretare a acestor dispoziţii sau măsuri nu este obligatorie pentru
Danemarcași nu se aplicăîn Danemarca. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel atingere
competenţelor, drepturilorşi obligaţiilor Danemarcei. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu modificăîn
niciun fel acquis-ul comunitarşi nici pe cel al Uniuniişi nu fac parte din dreptul Uniunii în forma în care se aplică
Danemarcei.

Articolul 3

(1) Danemarca poate notifica în scris preşedintelui Consiliului, în termen de trei luni de la prezentarea către
Consiliu a unei propuneri sau iniţiative în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene, intenția sa de a participa la adoptareaşi la aplicarea măsurii propuse, în urma căreia
Danemarca este abilitatăsăfacăacest lucru.

(2) În cazul în care, dupăun termen rezonabil, nu se poate adopta o măsurăprevăzutăla alineatul 1 cu
participarea Danemarcei, Consiliul poate adopta măsura prevăzutăla alineatul (1), în conformitate cu articolul 1,
fărăparticiparea Danemarcei. În acest caz se aplicăarticolul 2.
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Articolul 4

Danemarca poate, în orice moment dupăadoptarea unei măsuri în conformitate cu partea a treia titlul IV din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sănotifice Consiliuluişi Comisiei intenţia sa de a accepta
respectiva măsură. În acest caz, procedura prevăzutăla articolul 280 F alineatul (1) din tratatul menţionat se
aplicămutatis mutandis.

Articolul 5

(1) În ceea ce privește Danemarca, prevederile prezentului protocol se aplicăde asemenea măsurilor, propuse
sau adoptate în temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care modificăo
măsurăexistentăcare este obligatorie pentru aceasta,.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide căneparticiparea
Danemarcei la versiunea modificatăa unei măsuri existente face ca respectiva măsurăsădevinăinaplicabilă
pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Danemarcei săprocedeze la o notificare în
conformitate cu articolul 3 sau 4. În înțelesul articolului 3, un nou termen de douăluni începe săcurgăde la data
adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii.

Dacă, la expirarea termenului de douăluni de la data deciziei Consiliului, Danemarca nu a procedat la o notificare
în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentănu mai este obligatorie pentru aceastași nu se mai aplică
acesteia, cu excepţia cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare, respectivul stat
membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrării în
vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de douăluni, dacăaceastădatăeste ulterioară.

În înțelesul prezentului alineat, dupădezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăşte cu majoritatea
calificatăa membrilor săi, reprezentând statele membre care au participăsau au participat la adoptarea măsurii de
modificare. Majoritatea calificatăa Consiliului se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a)
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificatăla propunerea Comisiei, poate decide, de asemenea, ca
Danemarca săsuporte, dupăcaz, consecinţele financiare directe care decurg în mod necesarşi inevitabil din
încetarea participării sale la măsura existentă.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.

Articolul 6

(1) Notificarea prevăzutăla articolul 4 se prezintăîn termen de cel multşase luni de la adoptarea definitivăa
unei măsuri care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

În cazul în care Danemarca nu procedeazăla o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4 cu privire la o
măsurăcare constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, statele membre obligate săaplice respectiva măsură
examinează, împreunăcu Danemarca, dispoziţiile corespunzătoare care trebuie prevăzute.

(2) O notificare efectuatăîn conformitate cu articolul 3 cu privire la o măsurăcare constituie o dezvoltare a
acquis-ului Schengen constituie în mod irevocabil o notificare efectuatăîn conformitate cu articolul 3 cu privire la
orice altăpropunere sau iniţiativăcare constituie o dezvoltare a respectivei măsuri, în măsura în care propunerea
sau iniţiativa în cauzăconstituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

Articolul 7

Danemarca nu va fi obligatăsăaplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în
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exercitarea activităţilor aflate sub incidenţa domeniului de aplicare a părții a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din
tratatul menţionat, atât timp cât Danemarca nu este obligatăsăaplice normele Uniunii privind formele de
cooperare judiciarăîn materie penalăsau de cooperare poliţieneascăcare necesitărespectarea dispoziţiilor
stabilite în temeiul articolului 16 B.

Articolul 8

Atunci când, în cazurile prevăzute de prezenta parte, Danemarca este obligatăsărespecte o măsurăadoptatăde
Consiliu în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile
pertinente din tratate se aplicăDanemarcei în ceea ce priveşte măsura în cauză.

Articolul 9

În cazul în care Danemarca nu este obligatăsărespecte o măsurăadoptatăîn conformitate cu partea a treia
titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu suportăalte consecinţe financiare ale respectivei
măsuri în afara costurilor administrative ocazionate pentru instituţii, cu excepţia cazului în care Consiliul,
hotărând cu unanimitatea tuturor membrilor săişi dupăconsultarea Parlamentului European, nu decide altfel.”.

PROTOCOLUL PRIVIND DREPTUL DE AZIL PENTRU RESORTISANŢII UNIUNII

22) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene se modificădupăcum
urmează:

(a) preambulul se modificădupăcum urmează:

(i) primul considerent se înlocuieşte cu textul următor:

„AVÂND ÎN VEDERE faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţileşi principiile enunţate în Carta drepturilor
fundamentale,”;

(ii) se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor:

„AVÂND ÎN VEDERE că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,
drepturile fundamentale, astfel cum acestea sunt garantate de Convenţia europeanăpentru apărarea
drepturilor omuluişi a libertăţilor fundamentale, fac parte din legislaţia Uniunii în calitate de principii
generale,”;

(iii) la al doilea considerent, devenit al treilea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu
o trimitere la articolul 6 alineatele (1)și (3);

(iv) la al treilea considerent, devenit al patrulea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește
cu trimiterea la articolul 1a;

(v) la al treileaşi al patrulea considerent, devenite al patruleaşi al cincilea considerent, cuvintele„principiile”şi
„principiilor”se înlocuiesc cu cuvintele„valorile”şi, respectiv,„valorilor”, teza fiind adaptatăîn mod
corespunzător din punct de vedere gramatical; la al patrulea considerent, devenit al cincilea considerent,
trimiterea la articolul 309 din Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la
articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(vi) la al cincilea considerent, devenit alșaselea considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității
Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(vii) alşaptelea considerent, devenit al optulea, se elimină;
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(b) articolul unic se modificădupăcum urmează:

(i) la litera (b), dupăcuvântul„…Consiliul”se introduc cuvintele„, sau dupăcaz Consiliul European,”, iar în
final se introduc cuvintele„…în legăturăcu statul membru al cărui resortisant este solicitantul;”;

(ii) textul de la litera (c) se înlocuieşte cu textul următor:

„(c) în cazul în care Consiliul a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul
privind Uniunea Europeanăîn privinţa statului membru al cărui resortisant este solicitantul sau în cazul
care Consiliul European a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din tratatul
menţionat în privinţa statului membru al cărui resortisant este solicitantul;”.

PROTOCOLUL PRIVIND COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI TERITORIALĂ

23) Protocolul privind coeziunea economică şi socialăse modificădupăcum urmează:

(a) în tot textul protocolului, cuvintele„coeziunii economiceşi sociale”se înlocuiesc cu cuvintele„coeziunii
economice, socialeşi teritoriale”;

(b) preambulul se modificădupăcum urmează:

(i) primul, al doilea, al cincilea, alșaseleași al paisprezecelea considerent se elimină;

(ii) se introduce un prim considerent, nou, cu textul următor:

„REAMINTIND căarticolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeanămenţionează, între alte obiective,
promovarea coeziunii economice, socialeşi teritorialeşi a solidarității între statele membre, căaceastă
coeziune este prevăzutăprintre domeniile de competenţăpartajatăale Uniunii, enumerate la articolul 2 C
alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,”;

(iii) al patrulea considerent, devenit al treilea, se înlocuieşte cu textul următor:

„REAMINTIND cădispoziţiile articolului 161 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd
crearea unui Fond de coeziune,”;

(iv) la al unsprezecelea considerent, devenit al optulea, cuvintele din final„…şi subliniazăimportanţa
menţionării coeziunii economiceşi sociale la articolele 2şi 3 din tratat”se elimină;

(v) la al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea, cuvintele„…,care trebuie săfie creat pânăla
31 decembrie 1993,…”se elimină;

(vi) la ultimul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o
trimitere la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

ALTE PROTOCOALE

24) În Protocolul privind procedura de deficit excesiv, în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire
a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

25) În Protocolul privind Franţa, cuvintele„…în teritoriile sale de peste mări…” se înlocuiesc cu cuvintele„…în Noua
Caledonie, în Polinezia Franceză şi în Insulele Wallisşi Futuna…”
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26) În Protocolul privind relațiile externe ale statelor membre în ceea ce privește traversarea frontierelor externe, trimiterea
la articolul 62 punctul 2 litera (a) din titlul IV al tratatului se înlocuiește cu o trimitere la articolul 62 alineatul (2)
litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

27) În Protocolul privind articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în partea dispozitivă, ultimul fragment de
teză„, în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam”se elimină.

28) În Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publicăîn statele membre, în preamul, la ultimul paragraf, cuvintele
„care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunității Europene”se înlocuiesc cu„care sunt anexate la Tratatul
privind Uniunea Europeanăși la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

29) La articolul 3 alineatul (3) a doua tezădin Protocolul privind importurile în Uniunea Europeanăde produse petroliere
rafinate în Antilele Olandeze, cuvintele„…prin decizie adoptatăcu majoritate calificată”se elimină.

30) Protocolul privind articolul 141 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se modificădupăcum urmează:

(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(b) în dispoziţia unică, dupămenţionarea articolului 141, se introduc cuvintele„din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene”

31) În Protocolul privind regimul special care se aplicăGroenlandei cuvintele„Tratatul de instituire a Comunității
Europene”se înlocuiesc cu„Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”, iar articolul 2 se elimină.

32) Protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene se
modificădupăcum urmează:

(a) Denumirea protocolului este„Protocolul privind articolul 40.3.3 din Constituţia Irlandei”;

(b) cuvintele„Nicio dispoziţie din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele de instituire a Comunităţilor
Europene…” se înlocuiesc cu cuvintele„Nicio dispoziţie din tratate, din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene a Energiei Atomice…”.

33) Protocolul privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECOşi Fondul de cercetare pentru cărbuneşi oţel se
modificădupăcum urmează:

(a) în preambul, primele douăconsiderente se înlocuiesc cu un nou prim considerent cu textul următor:

„REAMINTIND cătoate elementele din patrimoniul activşi pasiv al Comunităţii Europene a Cărbuneluişi
Oţelului existente la 23 iulie 2002 au fost transferate Comunităţii Europene începând cu 24 iulie 2002,”;

(b) la articolul 1, alineatul (1) se elimină, iar celelalte douăalineate se renumeroteazăîn consecinţă;

(c) articolul 2 se împarte în douăparagrafe, primul paragraf încheindu-se cu cuvintele„…inclusiv principiile
esenţiale.”. În plus, acest articol se modificădupăcum urmează:

(i) la primul paragraf, cuvintele„hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei”se înlocuiesc cu cuvintele
„hotărând în conformitate cu o procedurălegislativăspecială”, iar cuvântul„consultarea”se înlocuieşte cu
cuvântul„aprobarea”;
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(ii) la al doilea paragraf, cuvintele„şi procedurile decizionale corespunzătoare, în special în vederea adoptării
liniilor directoare…” se înlocuiesc cu cuvintele„Consiliul, la propunerea Comisieişi dupăconsultarea
Parlamentului European, adoptămăsurile de stabilire a liniilor directoare…”;

(d) articolul 4 se abrogă.

Articolul 2

(1) Articolele din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centraleși al Băncii Centrale Europene,
din Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investițiiși din Protocolul privind privilegiileși imunitățile Uniunii
Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, se renumeroteazăîn conformitate cu tabelele de
corespondențăprevăzute în anexa la prezentul protocol. Trimiterile încrucișate la articolele din protocoalele menționate,
cuprinse în aceste protocoale, se adapteazăîn conformitate cu tabelele menționate.

(2) Trimiterile la considerentele protocoalelor menționate la articolul 1 primul punct sau la articolele protocoalelor
menționate, inclusiv la alineatele sau la paragrafele acestora, astfel cum se renumeroteazăsau se reordoneazăprin prezentul
protocolși care sunt cuprinse în celelalte protocoale sau acte de drept primar, se adapteazăîn conformitate cu prezentul
protocol. Aceste adaptări privesc de asemenea, dupăcaz, situația în care dispoziția respectivăse abrogă.

(3) Trimiterile la considerenteleși articolele, inclusiv la alineatele sau paragrafele acestora, din protocoalele menționate
la articolul 1 primul punct, astfel cum se modificăprin dispozițiile prezentului protocolși care sunt cuprinse în alte
instrumente sau acte, se interpreteazăca trimiteri la considerenteleși articolele, inclusiv la alineateleși la paragrafele
acestora, din protocoalele menționate astfel cum se renumeroteazăsau se reordoneazăîn conformitate cu prezentul
protocol.
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ANEXĂ

TABELELE DE CORESPONDENȚĂMENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 DIN PROTOCOLUL
NR. 1 DE MODIFICARE A PROTOCOALELOR ANEXATE LA TRATATUL PRIVIND

UNIUNEA EUROPEANĂ, LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII EUROPENE
ȘI/SAU LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII EUROPENE A ENERGIEI

ATOMICE

A. PROTOCOL PRIVIND STATUTUL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALEȘI
AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 Articolul 2

Articolul 3 Articolul 3

Articolul 4 Articolul 4

Articolul 5 Articolul 5

Articolul 6 Articolul 6

Articolul 7 Articolul 7

Articolul 8 Articolul 8

Articolul 9 Articolul 9

Articolul 10 Articolul 10

Articolul 11 Articolul 11

Articolul 12 Articolul 12

Articolul 13 Articolul 13

Articolul 14 Articolul 14

Articolul 15 Articolul 15

Articolul 16 Articolul 16

Articolul 17 Articolul 17

Articolul 18 Articolul 18

Articolul 19 Articolul 19

Articolul 20 Articolul 20

Articolul 21 Articolul 21

Articolul 22 Articolul 22

Articolul 23 Articolul 23

Articolul 24 Articolul 24
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Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol

Articolul 25 Articolul 25

Articolul 26 Articolul 26

Articolul 27 Articolul 27

Articolul 28 Articolul 28

Articolul 29 Articolul 29

Articolul 30 Articolul 30

Articolul 31 Articolul 31

Articolul 32 Articolul 32

Articolul 33 Articolul 33

Articolul 34 Articolul 34

Articolul 35 Articolul 35

Articolul 36 Articolul 36

Articolul 37 (abrogat)

Articolul 38 Articolul 37

Articolul 39 Articolul 38

Articolul 40 Articolul 39

Articolul 41 Articolul 40

Articolul 42 Articolul 41

Articolul 43 Articolul 42

Articolul 44 Articolul 43

Articolul 45 Articolul 44

Articolul 46 Articolul 45

Articolul 47 Articolul 46

Articolul 48 Articolul 47

Articolul 49 Articolul 48

Articolul 50 (abrogat)

Articolul 51 (abrogat)

Articolul 52 Articolul 49

Articolul 53 Articolul 50
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B. PROTOCOL PRIVIND STATUTUL BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII

Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 Articolul 2

Articolul 3 Articolul 3

Articolul 4 Articolul 4

Articolul 5 Articolul 5

Articolul 6 (abrogat)

Articolul 7 (abrogat)

Articolul 8 Articolul 6

Articolul 9 Articolul 7

Articolul 10 Articolul 8

Articolul 11 Articolul 9

Articolul 12 Articolul 10

Articolul 13 Articolul 11

Articolul 14 Articolul 12

Articolul 15 Articolul 13

Articolul 16 Articolul 14

Articolul 17 Articolul 15

Articolul 18 Articolul 16

Articolul 19 Articolul 17

Articolul 20 Articolul 18

Articolul 21 Articolul 19

Articolul 22 Articolul 20

Articolul 23 Articolul 21

Articolul 24 Articolul 22

Articolul 25 Articolul 23

Articolul 26 Articolul 24

Articolul 27 Articolul 25

Articolul 28 Articolul 28

Articolul 29 Articolul 27

Articolul 30 Articolul 28
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C. PROTOCOL PRIVIND PRIVILEGIILEȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII EUROPENE

Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 Articolul 2

Articolul 3 Articolul 3

Articolul 4 Articolul 4

Articolul 5 (abrogat)

Articolul 6 Articolul 5

Articolul 7 Articolul 6

Articolul 8 Articolul 7

Articolul 9 Articolul 8

Articolul 10 Articolul 9

Articolul 11 Articolul 10

Articolul 12 Articolul 11

Articolul 13 Articolul 12

Articolul 14 Articolul 13

Articolul 15 Articolul 14

Articolul 16 Articolul 15

Articolul 17 Articolul 16

Articolul 18 Articolul 17

Articolul 19 Articolul 18

Articolul 20 Articolul 19

Articolul 21 Articolul 20

Articolul 22 Articolul 21

Articolul 23 Articolul 22
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PROTOCOLUL NR. 2

DE MODIFICARE A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A
ENERGIEI ATOMICE

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

REAMINTIND căeste necesar ca dispoziţiile Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice săproducă
în continuare efecte juridice depline,

DORIND săadapteze tratatul menționat la noile norme stabilite de Tratatul privind Uniunea Europeană şi de Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, în special în domeniile instituţionalşi financiar,

AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexeazăla Tratatul de la Lisabonaşi care modificăTratatul de
instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice dupăcum urmează:

Articolul 1

Prezentul protocol modificăTratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare
„Tratatul CEEA”) în versiunea în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

(Cel de-al doilea paragraf nu privește versiunea în limba română.)

Articolul 2

Denumirea titlului III din Tratatul CEEA„Dispoziţii instituţionale”se înlocuieşte cu„Dispoziţii instituţionaleşi financiare”.

Articolul 3

La începutul titlului III din Tratatul CEEA, se introduce următorul capitol:

„CAPITOLUL I

APLICAREA ANUMITOR DISPOZIŢII DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI DIN
TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE

Articolul 106a

(1) Articolul 7, articolele 9-9 F, articolul 48 alineatele (2)-(5)și articolele 49și 49 A din Tratatul privind Uniunea
Europeană, articolul 16 A din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, articolele 190-201b, articolele 204-211a,
articolul 213, articolele 215-236, articolele 238, 239și 240, articolele 241-245, articolele 246-262, articolele 268-277,
articolele 279-280și articolele 283, 290și 292 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precumşi Protocolul
privind dispoziţiile tranzitorii se aplicăprezentului tratat.
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(2) În cadrul prezentului tratat, trimiterile la Uniune, la «Tratatul privind Uniunea Europeană», la «Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene» sau la «tratate» cuprinse în dispoziţiile prevăzute la alineatul (1), precumşi cele din
protocoalele anexate atât la tratatele menționate, câtşi la prezentul tratat, se interpreteazăca trimiteri la Comunitatea
Europeanăa Energiei Atomice,şi, respectiv, la prezentul tratat.

(3) Dispoziţiile din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene nu
instituie derogări de la dispozițiile prezentului tratat.”

Articolul 4

La titlul III din Tratatul CEEA, capitolele I, IIşi III se renumeroteazăII, IIIşi IV.

Articolul 5

Articolul 3, articolele 107-132, articolele 136-143, articolele 146-156, articolele 158-163, articolele 165-170, articolele
173şi 173A, articolul 175, articolele 177-179aşi articolele 180b, 181, 183, 183A, 190şi 204 din Tratatul CEEA se
abrogă.

Articolul 6

Denumirea titlului IV din Tratatul CEEA„Dispoziţii financiare”se înlocuieşte cu„Dispoziţii financiare speciale”.

Articolul 7

(1) La articolul 38 al treilea paragrafşi la articolul 82 al treilea paragraf din Tratatul CEEA, trimiterile la articolele 141şi
142 se înlocuiesc cu trimiterile la articolul 226şi, respectiv, articolul 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

(2) La articolul 171 alineatul (2)şi la articolul 176 alineatul (3) din Tratatul CEEA, trimiterea la articolul 183 se
înlocuieşte cu trimiterea la articolul 279 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) La articolul 172 alineatul (4) din Tratatul CEEA, trimiterea la articolul 177 alineatul (5) se înlocuieşte cu trimiterea la
articolul 272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(4) În Tratatul CEEA, cuvintele„Curtea de Justiţie”se înlocuiesc cu cuvintele„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”.

Articolul 8

Articolul 191 din Tratatul CEEA se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 191

Comunitatea beneficiază, pe teritoriul statelor membre, de privilegiileşi imunităţile necesare pentru îndeplinirea misiunii
sale în condiţiile prevăzute de Protocolul privind privilegiileşi imunităţile Uniunii Europene.”
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Articolul 9

Articolul 206 din Tratatul CEEA se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 206

Comunitatea poate încheia, cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale, acorduri de instituire a unei asocieri
caracterizate de drepturişi obligaţii reciproce, de acţiuni comuneşi proceduri specifice.

Acordurile în cauzăsunt încheiate de Consiliu, hotărând în unanimitate, dupăconsultarea Parlamentului European.

În cazul în care acordurile în cauzănecesitămodificări ale prezentului tratat, modificările trebuie săfie întâi adoptate în
conformitate cu procedura prevăzutăla articolul 48 alineatele (2)-(5) din Tratatul privind Uniunea Europeană.”

Articolul 10

Veniturileşi cheltuielile Comunităţii Europene a Energiei Atomice, cu excepţia celor ale Agenţiei de aprovizionareşi ale
întreprinderilor comune, sunt prevăzute de bugetul Uniunii.
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ANEXĂ

TABELE DE CORESPONDENȚĂMENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 DIN TRATATUL DE
LA LISABONA

A. Tratatul privind Uniunea Europeană

Vechea numerotare în Tratatul privind
Uniunea Europeană

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind

Uniunea Europeană

TITLUL I-DISPOZIȚII COMUNE TITLUL I-DISPOZIȚII COMUNE TITLUL I-DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 1 Articolul 1 Articolul 1

Articolul 1a Articolul 2

Articolul 2 Articolul 2 Articolul 3

Articolul 3 (abrogat) (1)

Articolul 3a Articolul 4

Articolul 3b (2) Articolul 5

Articolul 4 (abrogat) (3)

Articolul 5 (abrogat) (4)

Articolul 6 Articolul 6 Articolul 6

Articolul 7 Articolul 7 Articolul 7

Articolul 7a Articolul 8

TITLUL II-DISPOZIȚII DE
MODIFICARE A TRATATULUI DE
INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
ECONOMICE EUROPENE ÎN
VEDEREA INSTITUIRII COMUNITĂȚII
EUROPENE

TITLUL II-DISPOZIȚII PRIVIND
PRINCIPIILE DEMOCRATICE

TITLUL II-DISPOZIȚII PRIVIND
PRINCIPIILE DEMOCRATICE

Articolul 8 (abrogat) (5) Articolul 8 Articolul 9

Articolul 8 A (6) Articolul 10

Articolul 8 B Articolul 11

Articolul 8 C Articolul 12

TITLUL III-DISPOZIȚII DE
MODIFICARE A TRATATULUI DE
INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
EUROPENE A CĂRBUNELUIȘI
OȚELULUI

TITLUL III-DISPOZIȚII PRIVIND
INSTITUȚIILE

TITLUL III-DISPOZIȚII PRIVIND
INSTITUȚIILE

Articolul 9 (abrogat) (7) Articolul 9 Articolul 13

Articolul 9 A (8) Articolul 14
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ANEXĂ

TABELE DE CORESPONDENȚĂMENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 DIN TRATATUL DE
LA LISABONA

A. Tratatul privind Uniunea Europeană

Vechea numerotare în Tratatul privind
Uniunea Europeană

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind

Uniunea Europeană

TITLUL I-DISPOZIȚII COMUNE TITLUL I-DISPOZIȚII COMUNE TITLUL I-DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 1 Articolul 1 Articolul 1

Articolul 1a Articolul 2

Articolul 2 Articolul 2 Articolul 3

Articolul 3 (abrogat) (1)

Articolul 3a Articolul 4

Articolul 3b (2) Articolul 5

Articolul 4 (abrogat) (3)

Articolul 5 (abrogat) (4)

Articolul 6 Articolul 6 Articolul 6

Articolul 7 Articolul 7 Articolul 7

Articolul 7a Articolul 8

TITLUL II-DISPOZIȚII DE
MODIFICARE A TRATATULUI DE
INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
ECONOMICE EUROPENE ÎN
VEDEREA INSTITUIRII COMUNITĂȚII
EUROPENE

TITLUL II-DISPOZIȚII PRIVIND
PRINCIPIILE DEMOCRATICE

TITLUL II-DISPOZIȚII PRIVIND
PRINCIPIILE DEMOCRATICE

Articolul 8 (abrogat) (5) Articolul 8 Articolul 9

Articolul 8 A (6) Articolul 10

Articolul 8 B Articolul 11

Articolul 8 C Articolul 12

TITLUL III-DISPOZIȚII DE
MODIFICARE A TRATATULUI DE
INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
EUROPENE A CĂRBUNELUIȘI
OȚELULUI

TITLUL III-DISPOZIȚII PRIVIND
INSTITUȚIILE

TITLUL III-DISPOZIȚII PRIVIND
INSTITUȚIILE

Articolul 9 (abrogat) (7) Articolul 9 Articolul 13

Articolul 9 A (8) Articolul 14
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Vechea numerotare în Tratatul privind
Uniunea Europeană

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind

Uniunea Europeană

Articolul 9 B (9) Articolul 15

Articolul 9 C (10) Articolul 16

Articolul 9 D (11) Articolul 17

Articolul 9 E Articolul 18

Articolul 9 F (12) Articolul 19

TITLUL IV-DISPOZIȚII DE
MODIFICARE A TRATATULUI DE
INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE

TITLUL IV-DISPOZIȚII PRIVIND
FORMELE DE COOPERARE
CONSOLIDATĂ

TITLUL IV-DISPOZIȚII PRIVIND
FORMELE DE COOPERARE
CONSOLIDATĂ

Articolul 10 (abrogat) (13)
Articolele 27 A-27 E (înlocuite)
Articolele 40-40 B (înlocuite)
Articolele 43-45 (înlocuite)

Articolul 10 (14) Articolul 20

TITLUL V-DISPOZIȚII POLITICA
EXTERNĂȘI DE SECURITATE
COMUNĂ

TITLUL V-DISPOZIȚII GENERALE
PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂA
UNIUNIIȘI DISPOZIȚII SPECIALE
PRIVIND POLITICA EXTERNĂȘI DE
SECURITATE COMUNĂ

TITLUL V-DISPOZIȚII GENERALE
PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂA
UNIUNIIȘI DISPOZIȚII SPECIALE
PRIVIND POLITICA EXTERNĂȘI DE
SECURITATE COMUNĂ

Capitolul 1-Dispoziții generale pri-
vind acțiunea externăa Uniunii

Capitolul 1-Dispoziții generale privind
acțiunea externăa Uniunii

Articolul 10 A Articolul 21

Articolul 10 B Articolul 22

Capitolul 2-Dispoziții speciale privind
politica externăși de securitate
comună

Capitolul 2-Dispoziții speciale privind
politica externăși de securitate comună

Secțiunea 1-Dispoziții comune Secțiunea 1-Dispoziții comune

Articolul 10 C Articolul 23

Articolul 11 Articolul 11 Articolul 24

Articolul 12 Articolul 12 Articolul 25

Articolul 13 Articolul 13 Articolul 26

Articolul 13a Articolul 27

Articolul 14 Articolul 14 Articolul 28

Articolul 15 Articolul 15 Articolul 29
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Vechea numerotare în Tratatul privind
Uniunea Europeană

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind

Uniunea Europeană

Articolul 22 (translatat) Articolul 15a Articolul 30

Articolul 23 (translatat) Articolul 15b Articolul 31

Articolul 16 Articolul 16 Articolul 32

Articolul 17 (translatat) Articolul 28 A Articolul 42

Articolul 18 Articolul 18 Articolul 33

Articolul 19 Articolul 19 Articolul 34

Articolul 20 Articolul 20 Articolul 35

Articolul 21 Articolul 21 Articolul 36

Articolul 22 (translatat) Articolul 15a Articolul 30

Articolul 23 (translatat) Articolul 15b Articolul 31

Articolul 24 Articolul 24 Articolul 37

Articolul 25 Articolul 25 Articolul 38

Articolul 25a Articolul 39

Articolul 47 (translatat) Articolul 25b Articolul 40

Articolul 26 (abrogat)

Articolul 27 (abrogat)

Articolul 27 A (înlocuit) (15) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 27 B (înlocuit) (15) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 27 C (înlocuit) (15) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 27 D (înlocuit) (15) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 27 E (înlocuit) (15) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 28 Articolul 28 Articolul 41

Secțiunea 2-Dispoziții privind politica
de securitateși apărare comună

Secțiunea 2-Dispoziții privind politica
de securitateși apărare comună

Articolul 17 (translatat) Articolul 28 A Articolul 42

Articolul 28 B Articolul 43

Articolul 28 C Articolul 44

Articolul 28 D Articolul 45

Articolul 28 E Articolul 46
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Vechea numerotare în Tratatul privind
Uniunea Europeană

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind

Uniunea Europeană

TITLUL VI-DISPOZIȚII PRIVIND
COOPERAREA POLIȚIENEASCĂȘI
JUDICIARĂÎN MATERIE PENALĂ
(abrogat) (16)

Articolul 29 (înlocuit) (17)

Articolul 30 (înlocuit) (18)

Articolul 31 (înlocuit) (19)

Articolul 32 (înlocuit) (20)

Articolul 33 (înlocuit) (21)

Articolul 34 (abrogat)

Articolul 35 (abrogat)

Articolul 36 (înlocuit) (22)

Articolul 37 (abrogat)

Articolul 38 (abrogat)

Articolul 39 (abrogat)

Articolul 40 (înlocuit) (23) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 40 A (înlocuit) (23) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 40 B (înlocuit) (23) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 41 (abrogat)

Articolul 42 (abrogat)

TITLUL VII-DISPOZIȚII PRIVIND
FORMELE DE COOPERARE
CONSOLIDATĂ(înlocuit) (24)

TITLUL IV-DISPOZIȚII PRIVIND
FORMELE DE COOPERARE
CONSOLIDATĂ

TITLUL IV-DISPOZIȚII PRIVIND
FORMELE DE COOPERARE
CONSOLIDATĂ

Articolul 43 (înlocuit) (24) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 43 A (înlocuit) (24) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 43 B (înlocuit) (24) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 44 (înlocuit) (24) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 44 A (înlocuit) (24) Articolul 10 Articolul 20

Articolul 45 (înlocuit) (24) Articolul 10 Articolul 20

TITLUL VIII-DISPOZIȚII FINALE TITLUL VI-DISPOZIȚII FINALE TITLUL VI-DISPOZIȚII FINALE

Articolul 46 (abrogat)
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Vechea numerotare în Tratatul privind
Uniunea Europeană

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind

Uniunea Europeană

Articolul 46 A Articolul 47

Articolul 47 (translatat) Articolul 25b Articolul 40

Articolul 48 Articolul 48 Articolul 48

Articolul 49 Articolul 49 Articolul 49

Articolul 49 A Articolul 50

Articolul 49 B Articolul 51

Articolul 49 C Articolul 52

Articolul 50 (abrogat)

Articolul 51 Articolul 51 Articolul 53

Articolul 52 Articolul 52 Articolul 54

Articolul 53 Articolul 53 Articolul 55

(1) Înlocuit, pe fond, de articolul 2 F (renumerotat 7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (în continuare TFUE)și de
articolul 9 alineatul (1)și articolul 10 A alineatul (3) al doilea paragraf (renumerotate 13și, respectiv, 21) din Tratatul privind
Uniunea Europeană(în continuare Tratatul UE).

(2) Înlocuiește articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (în continuare Tratatul CE)

(3) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 B (renumerotat 15).

(4) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 alineatul (2) (renumerotat 13).

(5) Articolul 8 din Tratatul UE în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (în continuare Tratatul UE existent) de
modificare a Tratatului CE. Modificările respective au fost integrate în acest din următratatși articolul 8 se abrogă. Sub numărul său
se introduce o nouădispoziție.

(6) Alineatul (4) înlocuiește, pe fond, articolul 191 primul paragraf din Tratatul CE.

(7) Articolul 9 din Tratatul UE existent de modificare a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbuneluiși Oțelului. Acest
din următratat a expirat la 23 iulie 2002. Articolul 9 se abrogăși sub numărul său se introduce o altădispoziție.

(8) — alineatele (1)și (2) înlocuiesc, pe fond, articolul 189 din Tratatul CE;
— alineatele (1)-(3) înlocuiesc, pe fond, articolul 190 alineatele (1)-(3) din Tratatul CE;
— alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 192 primul paragraf din Tratatul CE;
— alineatul (4) înlocuiește, pe fond, articolul 197 primul paragraf din Tratatul CE.

(9) Înlocuiește, pe fond, articolul 4.

(10)— alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 202 primași a doua liniuțădin Tratatul CE;
— alineatele (2)și (9) înlocuiesc, pe fond, articolul 203 din Tratatul CE;
— alineatele (4)și (5) înlocuiesc, pe fond, articolul 205 alineatele (2)și (4) din Tratatul CE.

(11)— alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 211 din Tratatul CE;
— alineatele (3)și (7) înlocuiesc, pe fond, articolul 214 din Tratatul CE;
— alineatul 6 înlocuiește, pe fond, articolul 217 alineatele (1), (3)și (4) din Tratatul CE.

(12)— Înlocuiește, pe fond, articolul 220 din Tratatul CE;
— alineatul 2 primul paragraf înlocuiește, pe fond, articolul 221 primul paragraf din Tratatul CE.

(13) Articolul 10 din Tratatul UE existent de modificare a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Aceste
modificări sunt integrate în acest din următratatși articolul 10 se abrogă. Sub numărul său se introduce o altădispoziție.

(14) Înlocuiește, de asemenea, articolele 11și 11 A din Tratatul CE.

(15) Articolele 27 A-27 E din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de
articolele 280 A-280 I din TFUE (renumerotate 326-334).
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(16) Dispozițiile titlului VI din Tratatul UE existent, referitoare la cooperarea polițieneascăși judiciarăîn materie penală, sunt înlocuite de
dispozițiile părții a treia titlul IV capitolele 1, 4și 5 din TFUE.

(17) Înlocuit de articolul 61 din TFUE (renumerotat 67).

(18) Înlocuit de articolele 69 Fși 69 G din TFUE (renumerotate 87și, respectiv, 88).

(19) Înlocuit de articolele 69 A, 69 Bși 69 D din TFUE (renumerotate 82, 83și, respectiv, 85).

(20) Înlocuit de articolul 69 H din TFUE (renumerotat 89).

(21) Înlocuit de articolul 61 E din TFUE (renumerotat 72).

(22) Înlocuit de articolul 61 D din TFUE (renumerotat 71).

(23) Articolele 40-40 B din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de arti-
colele 280 A-280 I din TFUE (renumerotate 326-334).

(24) Articolele 43-45și titlul VII din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de
articolele 280 A-280 I din TFUE (renumerotate 326-334).

B. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

PARTEA ÎNTÂI-PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI-PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI-PRINCIPIILE

Articolul 1 (abrogat)

Articolul 1a Articolul 1

Articolul 2 (abrogat) (1)

Titlul I-Categoriiși domenii de
competențăale Uniunii

Titlul I-Categoriiși domenii de
competențăale Uniunii

Articolul 2 A Articolul 2

Articolul 2 B Articolul 3

Articolul 2 C Articolul 4

Articolul 2 D Articolul 5

Articolul 2 E Articolul 6

Titlul II-Dispoziții generale Titlul II-Dispoziții generale

Articolul 2 F Articolul 7

Articolul 3 alineatul (1) (abrogat) (2)

Articolul 3 alineatul (2) Articolul 3 Articolul 8

Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119

Articolul 5 (înlocuit) (3)

Articolul 5a Articolul 9
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 5b Articolul 10

Articolul 6 Articolul 6 Articolul 11

Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12

Articolul 6b (4) Articolul 13

Articolul 7 (abrogat) (5)

Articolul 8 (abrogat) (6)

Articolul 9 (abrogat)

Articolul 10 (abrogat) (7)

Articolul 11 (înlocuit) (8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334

Articolul 11 A (înlocuit) (8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334

Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18

Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19

Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26

Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27

Articolul 16 Articolul 16 Articolul 14

Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15

Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16

Articolul 16 C Articolul 17

PARTEA A DOUA-CETĂȚENIA
UNIUNII

PARTEA A DOUA-
NEDISCRIMINAREAȘI CETĂȚENIA
UNIUNII

PARTEA A DOUA-
NEDISCRIMINAREAȘI CETĂȚENIA
UNIUNII

Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18

Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19

Articolul 17 Articolul 17 Articolul 20

Articolul 18 Articolul 18 Articolul 21

Articolul 19 Articolul 19 Articolul 22

Articolul 20 Articolul 20 Articolul 23

Articolul 21 Articolul 21 Articolul 24

Articolul 22 Articolul 22 Articolul 25
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

PARTEA A TREIA-POLITICILE
COMUNITĂȚII

PARTEA A TREIA-POLITICILEȘI
ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII

PARTEA A TREIA-POLITICILEȘI
ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII

Titlul I-Piața internă Titlul I-Piața internă

Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26

Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27

Titlul I-Libera circulație a mărfurilor Titlul Ia-Libera circulație a mărfurilor Titlul II-Libera circulație a mărfurilor

Articolul 23 Articolul 23 Articolul 28

Articolul 24 Articolul 24 Articolul 29

Capitolul 1-Uniunea vamală Capitolul 1-Uniunea vamală Capitolul 1-Uniunea vamală

Articolul 25 Articolul 25 Articolul 30

Articolul 26 Articolul 26 Articolul 31

Articolul 27 Articolul 27 Articolul 32

Partea a treia titlul X, Cooperarea vamală
(translatat)

Capitolul 1a-Cooperarea vamală Capitolul 2-Uniunea vamală

Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33

Capitolul 2-Interzicerea restricțiilor
cantitative între statele membre

Capitolul 2-Interzicerea restricțiilor
cantitative între statele membre

Capitolul 3-Interzicerea restricțiilor
cantitative între statele membre

Articolul 28 Articolul 28 Articolul 34

Articolul 29 Articolul 29 Articolul 35

Articolul 30 Articolul 30 Articolul 36

Articolul 31 Articolul 31 Articolul 37

Titlul II-Agricultura Titlul II-Agriculturași pescuitul Titlul III-Agriculturași pescuitul

Articolul 32 Articolul 32 Articolul 38

Articolul 33 Articolul 33 Articolul 39

Articolul 34 Articolul 34 Articolul 40

Articolul 35 Articolul 35 Articolul 41

Articolul 36 Articolul 36 Articolul 42

Articolul 37 Articolul 37 Articolul 43
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 38 Articolul 38 Articolul 44

Titlul III-Libera circulație a persoanelor,
a serviciilorși a capitalurilor

Titlul III-Libera circulație a
persoanelor, a serviciilorși a
capitalurilor

Titlul IV-Libera circulație a persoanelor,
a serviciilorși a capitalurilor

Capitolul 1-Lucrătorii Capitolul 1-Lucrătorii Capitolul 1-Lucrătorii

Articolul 39 Articolul 39 Articolul 45

Articolul 40 Articolul 40 Articolul 46

Articolul 41 Articolul 41 Articolul 47

Articolul 42 Articolul 42 Articolul 48

Capitolul 2-Dreptul de stabilire Capitolul 2-Dreptul de stabilire Capitolul 2-Dreptul de stabilire

Articolul 43 Articolul 43 Articolul 49

Articolul 44 Articolul 44 Articolul 50

Articolul 45 Articolul 45 Articolul 51

Articolul 46 Articolul 46 Articolul 52

Articolul 47 Articolul 47 Articolul 53

Articolul 48 Articolul 48 Articolul 54

Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55

Capitolul 3-Serviciile Capitolul 3-Serviciile Capitolul 3-Serviciile

Articolul 49 Articolul 49 Articolul 56

Articolul 50 Articolul 50 Articolul 57

Articolul 51 Articolul 51 Articolul 58

Articolul 52 Articolul 52 Articolul 59

Articolul 53 Articolul 53 Articolul 60

Articolul 54 Articolul 54 Articolul 61

Articolul 55 Articolul 55 Articolul 62

Capitolul 4-Capitalurileși plățile Capitolul 4-Capitalurileși plățile Capitolul 4-Capitalurileși plățile

Articolul 56 Articolul 56 Articolul 63

Articolul 57 Articolul 57 Articolul 64

Articolul 58 Articolul 58 Articolul 65
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 59 Articolul 59 Articolul 66

Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75

Titlul IV-Vizele, dreptul de azil,
imigrareași alte politici conexe liberei
circulații a persoanelor

Titlul IV-Spațiul de libertate, securitate
și justiție

Titlul V-Spațiul de libertate, securitateși
justiție

Capitolul 1-Dispoziții generale Capitolul 1-Dispoziții generale

Articolul 61 Articolul 61 (9) Articolul 67

Articolul 61 A Articolul 68

Articolul 61 B Articolul 69

Articolul 61 C Articolul 70

Articolul 61 D (10) Articolul 71

Articolul 64 alineatul 1 (înlocuit) Articolul 61 E (11) Articolul 72

Articolul 61 F Articolul 73

Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74

Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75

Articolul 61 I Articolul 76

Capitolul 2-Politici referitoare la
controlul la frontiere, la dreptul de
azilși la imigrare

Capitolul 2-Politici referitoare la
controlul la frontiere, la dreptul de azil
și la imigrare

Articolul 62 Articolul 62 Articolul 77

Articolul 63 punctele 1și 2și
Articolul 64 alineatul (2) (12)

Articolul 63 Articolul 78

Articolul 63 punctele 3și 4 Articolul 63a Articolul 79

Articolul 63b Articolul 80

Articolul 64 alineatul (1) (înlocuit) Articolul 61 E Articolul 72

Capitolul 3-Cooperarea judiciarăîn
materie civilă

Capitolul 3-Cooperarea judiciarăîn
materie civilă

Articolul 65 Articolul 65 Articolul 81

Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74

Articolul 67 (abrogat)

Articolul 68 (abrogat)
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 69 (abrogat)

Capitolul 4-Cooperarea judiciarăîn
materie penală

Capitolul 4-Cooperarea judiciarăîn
materie penală

Articolul 69 A (13) Articolul 82

Articolul 69 B (13) Articolul 83

Articolul 69 C Articolul 84

Articolul 69 D (13) Articolul 85

Articolul 69 E Articolul 86

Capitolul 5-Cooperarea polițienească Capitolul 5-Cooperarea polițienească

Articolul 69 F (14) Articolul 87

Articolul 69 G (14) Articolul 88

Articolul 69 H (15) Articolul 89

Titlul V-Transporturile Titlul V-Transporturile Titlul VI-Transporturile

Articolul 70 Articolul 70 Articolul 90

Articolul 71 Articolul 71 Articolul 91

Articolul 72 Articolul 72 Articolul 92

Articolul 73 Articolul 73 Articolul 93

Articolul 74 Articolul 74 Articolul 94

Articolul 75 Articolul 75 Articolul 95

Articolul 76 Articolul 76 Articolul 96

Articolul 77 Articolul 77 Articolul 97

Articolul 78 Articolul 78 Articolul 98

Articolul 79 Articolul 79 Articolul 99

Articolul 80 Articolul 80 Articolul 100

Titlul VI-Regulile comune de
concurență, impozitareași apropierea
legislațiilor

Titlul VI-Regulile comune de
concurență, impozitareași apropierea
legislațiilor

Titlul VII-Regulile comune de
concurență, impozitareași apropierea
legislațiilor

Capitolul 1-Regulile de concurență Capitolul 1-Regulile de concurență Capitolul 1-Regulile de concurență
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Secțiunea 1-Regulile aplicabile
întreprinderilor

Secțiunea 1-Regulile aplicabile
întreprinderilor

Secțiunea 1-Regulile aplicabile
întreprinderilor

Articolul 81 Articolul 81 Articolul 101

Articolul 82 Articolul 82 Articolul 102

Articolul 83 Articolul 83 Articolul 103

Articolul 84 Articolul 84 Articolul 104

Articolul 85 Articolul 85 Articolul 105

Articolul 86 Articolul 86 Articolul 106

Secțiunea 2-Ajutoarele de stat Secțiunea 2-Ajutoarele de stat Secțiunea 2-Ajutoarele de stat

Articolul 87 Articolul 87 Articolul 107

Articolul 88 Articolul 88 Articolul 108

Articolul 89 Articolul 89 Articolul 109

Capitolul 2-Dispozii fiscale Capitolul 2-Dispozii fiscale Capitolul 2-Dispozii fiscale

Articolul 90 Articolul 90 Articolul 110

Articolul 91 Articolul 91 Articolul 111

Articolul 92 Articolul 92 Articolul 112

Articolul 93 Articolul 93 Articolul 113

Capitolul 3-Apropierea legislațiilor Capitolul 3-Apropierea legislațiilor Capitolul 3-Apropierea legislațiilor

Articolul 95 (translatat) Articolul 94 Articolul 114

Articolul 94 (translatat) Articolul 95 Articolul 115

Articolul 96 Articolul 96 Articolul 116

Articolul 97 Articolul 97 Articolul 117

Articolul 97a Articolul 118

Titlul VII-Politica economicăși
monetară

Titlul VII-Politica economicăși
monetară

Titlul VIII-Politica economicăși
monetară

Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119

Capitolul 1-Politica economică Capitolul 1-Politica economică Capitolul 1-Politica economică
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 98 Articolul 98 Articolul 120

Articolul 99 Articolul 99 Articolul 121

Articolul 100 Articolul 100 Articolul 122

Articolul 101 Articolul 101 Articolul 123

Articolul 102 Articolul 102 Articolul 124

Articolul 103 Articolul 103 Articolul 125

Articolul 104 Articolul 104 Articolul 126

Capitolul 2-Politica monetară Capitolul 2-Politica monetară Capitolul 2-Politica monetară

Articolul 105 Articolul 105 Articolul 127

Articolul 106 Articolul 106 Articolul 128

Articolul 107 Articolul 107 Articolul 129

Articolul 108 Articolul 108 Articolul 130

Articolul 109 Articolul 109 Articolul 131

Articolul 110 Articolul 110 Articolul 132

Articolul 111 alineatele (1)-(3)și 5
(translatate)

Articolul 188 O Articolul 219

Articolul 111 alineatul 4 (translatat) Articolul 115 C alineatul (1) Articolul 138

Articolul 111a Articolul 133

Capitolul 3-Dispoziții privind
instituțiile

Capitolul 3-Dispoziții privind
instituțiile

Capitolul 3-Dispoziții privind
instituțiile

Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283

Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 294

Articolul 114 Articolul 114 Articolul 134

Articolul 115 Articolul 115 Articolul 135

Capitolul 3a-Dispoziții privind statele
membre a căror monedăeste euro

Capitolul 4-Dispoziții privind statele
membre a căror monedăeste euro

Articolul 115 A Articolul 136

Articolul 115 B Articolul 137

Articolul 111 alineatul (4) (translatat) Articolul 115 C Articolul 138
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Capitolul 4-Dispoziții tranzitorii Capitolul 4-Dispoziții tranzitorii Capitolul 5-Dispoziții tranzitorii

Articolul 116 (abrogat)

Articolul 116a Articolul 139

Articolul 117 alineatele (1), (2) liniuța a
șaseași (3)-(9) (abrogate)

Articolul 117 alineatul (2) primele
cinci liniuțe (translatate)

Articolul 118a alineatul (2) Articolul 141 alineatul (2)

Articolul 121 alineatul (1) (translatat)
Articolul 122 alineatul (2) a doua teză
(translatat)
Articolul 123 alineatul (5) (translatat)

Articolul 117a alineatul (1) (16)
Articolul 117a alineatul (2) (17)
Articolul 117a alineatul (3) (18)

Articolul 140

Articolul 118 (abrogat)

Articolul 123 alineatul (3) (translatat)
Articolul 117 alineatul (2) primele cinci
liniuțe (translatat)

Articolul 118a alineatul (1) (19)
Articolul 118a alineatul (2) (20)

Articolul 141

Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142

Articolul 119 Articolul 119 Articolul 143

Articolul 120 Articolul 120 Articolul 144

Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 117a alineatul (1) Articolul 140 alineatul (1)

Articolul 121 alineatele (2)-(4) (abro-
gate)

Articolul 122 alineatele (1), (2) prima
teză, (3), (4), (5)și (6) (abrogate)

Articolul 122 alineatul (2) a doua teză
(translatat)

Articolul 117a alineatul (2) primul
paragraf

Articolul 140 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 123 alineatele (1), (2)și (4)
(abrogate)

Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 118a alineatul (1) Articolul 141 alineatul (1)

Articolul 123 alineatul (5) (translatat) Articolul 117a alineatul (3) Articolul 140 alineatul (3)

Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142

Articolul 124 alineatul (2) (abrogat)

Titlul VIII-Ocuparea forței de muncă Titlul VIII-Ocuparea forței de muncă Titlul IX-Ocuparea forței de muncă

Articolul 125 Articolul 125 Articolul 145
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Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 126 Articolul 126 Articolul 146

Articolul 127 Articolul 127 Articolul 147

Articolul 128 Articolul 128 Articolul 148

Articolul 129 Articolul 129 Articolul 149

Articolul 130 Articolul 130 Articolul 150

Titlul IX-Politica comercialăcomună
(translatat)

Partea a cincea titlul II Politica comercială
comună

Partea a cincea titlul II Politica comercială
comună

Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206

Articolul 132 (abrogat)

Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207

Articolul 134 (abrogat)

Titlul X-Cooperarea vamală(translatat) Partea a treia titlul II capitolul 1a,
Cooperarea vamală

Partea a treia titlul II capitolul 2,
Cooperarea vamală

Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33

Titlul XI-Politica socială, educația,
formarea profesionalăși tineretul

Titlul IX-Politica socială Titlul X-Politica socială

Capitolul 1-Dispoziții sociale (abrogat)

Articolul 136 Articolul 136 Articolul 151

Articolul 136a Articolul 152

Articolul 137 Articolul 137 Articolul 153

Articolul 138 Articolul 138 Articolul 154

Articolul 139 Articolul 139 Articolul 155

Articolul 140 Articolul 140 Articolul 156

Articolul 141 Articolul 141 Articolul 157

Articolul 142 Articolul 142 Articolul 158

Articolul 143 Articolul 143 Articolul 159

Articolul 144 Articolul 144 Articolul 160

Articolul 145 Articolul 145 Articolul 161

Capitolul 2-Fondul social european Titlul X-Fondul social european Titlul XI-Fondul social european
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instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 146 Articolul 146 Articolul 162

Articolul 147 Articolul 147 Articolul 163

Articolul 148 Articolul 148 Articolul 164

Capitolul 3-Educația, formarea
profesionalăși tineretul

Titlul XI-Educația, formarea
profesională, tineretulși sportul

Titlul XII-Educația, formarea
profesională, tineretulși sportul

Articolul 149 Articolul 149 Articolul 165

Articolul 150 Articolul 150 Articolul 166

Titlul XII-Cultura Titlul XII-Cultura Titlul XIII-Cultura

Articolul 151 Articolul 151 Articolul 167

Titlul XIII-Sănătatea Titlul XIII-Sănătatea Titlul XIV-Sănătatea

Articolul 152 Articolul 152 Articolul 168

Titlul XIV-Protecția consumatorilor Titlul XIV-Protecția consumatorilor Titlul XV-Protecția consumatorilor

Articolul 153 alineatele (1), (3), (4)
și (5)

Articolul 153 Articolul 169

Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12

Titlul XV-Rețelele transeuropene Titlul XV-Rețelele transeuropene Titlul XVI-Rețelele transeuropene

Articolul 154 Articolul 154 Articolul 170

Articolul 155 Articolul 155 Articolul 171

Articolul 156 Articolul 156 Articolul 172

Titlul XVI-Industria Titlul XVI-Industria Titlul XVII-Industria

Articolul 157 Articolul 157 Articolul 173

Titlul XVII-Coeziunea economicăși
socială

Titlul XVII-Coeziunea economică,
socialăși teritorială

Titlul XVIII-Coeziunea economică,
socialăși teritorială

Articolul 158 Articolul 158 Articolul 174

Articolul 159 Articolul 159 Articolul 175

Articolul 160 Articolul 160 Articolul 176

Articolul 161 Articolul 161 Articolul 177

Articolul 162 Articolul 162 Articolul 178

Titlul XVIII-Cercetareași dezvoltarea
tehonologică

Titlul XVIII-Cercetarea, dezvoltarea
tehnologicăși spațiul

Titlul XIX-Cercetarea, dezvoltarea teh-
nologicăși spațiul
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Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 163 Articolul 163 Articolul 179

Articolul 164 Articolul 164 Articolul 180

Articolul 165 Articolul 165 Articolul 181

Articolul 166 Articolul 166 Articolul 182

Articolul 167 Articolul 167 Articolul 183

Articolul 168 Articolul 168 Articolul 184

Articolul 169 Articolul 169 Articolul 185

Articolul 170 Articolul 170 Articolul 186

Articolul 171 Articolul 171 Articolul 187

Articolul 172 Articolul 172 Articolul 188

Articolul 172a Articolul 189

Articolul 173 Articolul 173 Articolul 190

Titlul XIX-Mediul Titlul XIX-Mediul Titlul XX-Mediul

Articolul 174 Articolul 174 Articolul 191

Articolul 175 Articolul 175 Articolul 192

Articolul 176 Articolul 176 Articolul 193

Titlul XX-Energia Titlul XXI-Energia

Articolul 176 A Articolul 194

Titlul XXI-Turismul Titlul XXII-Turismul

Articolul 176 B Articolul 195

Titlul XXII-Protecția civilă Titlul XXIII-Protecția civilă

Articolul 176 C Articolul 196

Titlul XXIII-Cooperarea administrativă Titlul XXIV-Cooperarea administrativă

Articolul 176 D Articolul 197

Titlul XX-Cooperarea pentru dezvoltare
(translatat)

Partea a cincea titlul III capitolul 1,
Cooperarea pentru dezvoltare

Partea a cincea titlul III capitolul 1,
Cooperarea pentru dezvoltare

Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D Articolul 208

Articolul 178 (abrogat) (21)
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instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209

Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210

Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211

Titlul XXI-Cooperarea economică,
financiarăși tehnicăcuțările terțe
(translatat)

Partea a cincea titlul III capitolul 2,
Cooperarea economică, financiarăși
tehnicăcuțările terțe

Partea a cincea titlul III capitolul 2,
Cooperarea economică, financiarăși tehnică
cuțările terțe

Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212

PARTEA A PATRA-ASOCIEREA
ȚĂRILORȘI TERITORIILOR DE PESTE
MĂRI

PARTEA A PATRA-ASOCIEREA
ȚĂRILORȘI TERITORIILOR DE
PESTE MĂRI

PARTEA A PATRA-ASOCIEREA
ȚĂRILORȘI TERITORIILOR DE PESTE
MĂRI

Articolul 182 Articolul 182 Articolul 198

Articolul 183 Articolul 183 Articolul 199

Articolul 184 Articolul 184 Articolul 200

Articolul 185 Articolul 185 Articolul 201

Articolul 186 Articolul 186 Articolul 202

Articolul 187 Articolul 187 Articolul 203

Articolul 188 Articolul 188 Articolul 204

PARTEA A CINCEA-ACȚIUNEA
EXTERNĂA UNIUNII

PARTEA A CINCEA-ACȚIUNEA
EXTERNĂA UNIUNII

Titlul I-Dispoziții generale privind
acțiunea externăa Uniunii

Titlul I-Dispoziții generale privind
acțiunea externăa Uniunii

Articolul 188 A Articolul 205

Partea a treia titlul IX, Politica comercială
comună(translatat)

Titlul II-Politica comercialăcomună Titlul II-Politica comercialăcomună

Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206

Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207

Titlul III-Cooperarea cuțările terțeși
ajutorul umanitar

Titlul III-Cooperarea cuțările terțeși
ajutorul umanitar

Partea a treia titlul XX, Cooperarea pentru
dezvoltare (translatat)

Capitolul 1-Cooperarea pentru
dezvoltare

Capitolul 1-Cooperarea pentru
dezvoltare

Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D (22) Articolul 208

Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209
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Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210

Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211

Partea a treia titlul XXI, Cooperarea
economică, financiarăși tehnicăcuțările
terțe (translatat)

Capitolul 2-Cooperarea economică,
financiarăși tehnicăcuțările terțe

Capitolul 2-Cooperarea economică,
financiarăși tehnicăcuțările terțe

Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212

Articolul 188 I Articolul 213

Capitolul 3-Ajutorul umanitar Capitolul 3-Ajutorul umanitar

Articolul 188 J Articolul 214

Titlul IV-Măsurile restrictive Titlul IV-Măsurile restrictive

Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215

Titlul V-Acordurile internaționale Titlul V-Acordurile internaționale

Articolul 188 L Articolul 216

Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217

Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218

Articolul 111 alineatele (1)-(3)și (5)
(translatate)

Articolul 188 O Articolul 219

Titlul VI-Relațiile Uniunii cu
organizațiile internaționaleșițările
terțeși delegații ale Uniunii

Titlul VI-Relațiile Uniunii cu
organizațiile internaționaleșițările terțe
și delegații ale Uniunii

Articolele 302-304 (înlocuite) Articolul 188 P Articolul 220

Articolul 188 Q Articolul 221

Titlul VII-Clauza de solidaritate Titlul VII-Clauza de solidaritate

Articolul 188 R Articolul 222

PARTEA A CINCEA-INSTITUȚIILE
COMUNITĂȚII

PARTEA AȘASEA-DISPOZIȚII
INSTITUȚIONALEȘI FINANCIARE

PARTEA AȘASEA-DISPOZIȚII
INSTITUȚIONALEȘI FINANCIARE

Titlul I-Dispoziții instituționale Titlul I-Dispoziții instituționale Titlul I-Dispoziții instituționale

Capitolul 1-Instituțiile Capitolul 1-Instituțiile Capitolul 1-Instituțiile

Secțiunea 1-Parlamentul European Secțiunea 1-Parlamentul European Secțiunea 1-Parlamentul European

Articolul 189 (abrogat) (23)
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Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 190 alineatele (1)-(3) (abro-
gate) (24)

Articolul 190 alineatele (4)și (5) Articolul 190 Articolul 223

Articolul 191 primul paragraf (abro-
gat) (25)

Articolul 191 al doilea paragraf Articolul 191 Articolul 224

Articolul 192 primul paragraf (abro-
gat) (26)

Articolul 192 al doilea paragraf Articolul 192 Articolul 225

Articolul 193 Articolul 193 Articolul 226

Articolul 194 Articolul 194 Articolul 227

Articolul 195 Articolul 195 Articolul 228

Articolul 196 Articolul 196 Articolul 229

Articolul 197 primul paragraf (abro-
gat) (27)

Articolul 197 al doilea, al treileași al
patrulea paragraf

Articolul 197 Articolul 230

Articolul 198 Articolul 198 Articolul 231

Articolul 199 Articolul 199 Articolul 232

Articolul 200 Articolul 200 Articolul 233

Articolul 201 Articolul 201 Articolul 234

Secțiunea 1a-Consiliul European Secțiunea 2-Consiliul European

Articolul 201a Articolul 235

Articolul 201b Articolul 236

Secțiunea 2-Consiliul Secțiunea 2-Consiliul Secțiunea 3-Consiliul

Articolul 202 (abrogat) (28)

Articolul 203 (abrogat) (29)

Articolul 204 Articolul 204 Articolul 237

Articolul 205 alineatele (2)și (4)
(abrogate) (30)

Articolul 205 alineatele (1)și (3) Articolul 205 Articolul 238

Articolul 206 Articolul 206 Articolul 239
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Noua numerotare în Tratatul privind
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Articolul 207 Articolul 207 Articolul 240

Articolul 208 Articolul 208 Articolul 241

Articolul 209 Articolul 209 Articolul 242

Articolul 210 Articolul 210 Articolul 243

Secțiunea 3-Comisia Secțiunea 3-Comisia Secțiunea 4-Comisia

Articolul 211 (abrogat) (31)

Articolul 211a Articolul 244

Articolul 212 (translatat) Articolul 218 alineatul (2) Articolul 249 alineatul (2)

Articolul 213 Articolul 213 Articolul 245

Articolul 214 (abrogat) (32)

Articolul 215 Articolul 215 Articolul 246

Articolul 216 Articolul 216 Articolul 247

Articolul 217 alineatele (1), (3)și (4)
(abrogate) (33)

Articolul 217 alineatul (2) Articolul 217 Articolul 248

Articolul 218 alineatul (1) (abrogat) (34)

Articolul 218 alineatul (2) Articolul 218 Articolul 249

Articolul 219 Articolul 219 Articolul 250

Secțiunea 4-Curtea de Justiție Secțiunea 4-Curtea de Justiție a
Uniunii Europene

Secțiunea 5-Curtea de Justiție a Uniunii
Europene

Articolul 220 (abrogat) (35)

Articolul 221 primul paragraf (abro-
gat) (36)

Articolul 221 al doileași al treilea
paragraf

Articolul 221 Articolul 251

Articolul 222 Articolul 222 Articolul 252

Articolul 223 Articolul 223 Articolul 253

Articolul 224 (37) Articolul 224 Articolul 254

Articolul 224a Articolul 255

Articolul 225 Articolul 225 Articolul 256
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Articolul 225 A Articolul 225 A Articolul 257

Articolul 226 Articolul 226 Articolul 258

Articolul 227 Articolul 227 Articolul 259

Articolul 228 Articolul 228 Articolul 260

Articolul 229 Articolul 229 Articolul 261

Articolul 229 A Articolul 229 A Articolul 262

Articolul 230 Articolul 230 Articolul 263

Articolul 231 Articolul 231 Articolul 264

Articolul 232 Articolul 232 Articolul 265

Articolul 233 Articolul 233 Articolul 266

Articolul 234 Articolul 234 Articolul 267

Articolul 235 Articolul 235 Articolul 268

Articolul 235a Articolul 269

Articolul 236 Articolul 236 Articolul 270

Articolul 237 Articolul 237 Articolul 271

Articolul 238 Articolul 238 Articolul 272

Articolul 239 Articolul 239 Articolul 273

Articolul 240 Articolul 240 Articolul 274

Articolul 240a Articolul 275

Articolul 240b Articolul 276

Articolul 241 Articolul 241 Articolul 277

Articolul 242 Articolul 242 Articolul 278

Articolul 243 Articolul 243 Articolul 279

Articolul 244 Articolul 244 Articolul 280

Articolul 245 Articolul 245 Articolul 281

Secțiunea 4a-Banca Centrală
Europeană

Secțiunea 6-Banca CentralăEuropeană

Articolul 245a Articolul 282

Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283
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Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 284

Secțiunea 5-Curtea de Conturi Secțiunea 5-Curtea de Conturi Secțiunea 7-Curtea de Conturi

Articolul 246 Articolul 246 Articolul 285

Articolul 247 Articolul 247 Articolul 286

Articolul 248 Articolul 248 Articolul 287

Capitolul 2-Dispoziții comune mai
multor instituții

Capitolul 2-Actele juridice ale Uniunii,
proceduri de adoptareși alte dispoziții

Capitolul 2-Actele juridice ale Uniunii,
proceduri de adoptareși alte dispoziții

Secțiunea 1-Actele juridice ale Uniunii Secțiunea 1-Actele juridice ale Uniunii

Articolul 249 Articolul 249 Articolul 288

Articolul 249 A Articolul 289

Articolul 249 B (38) Articolul 290

Articolul 249 C (38) Articolul 291

Articolul 249 D Articolul 292

Secțiunea 2-Proceduri de adoptare a
actelorși alte dispoziții

Secțiunea 2-Proceduri de adoptare a
actelorși alte dispoziții

Articolul 250 Articolul 250 Articolul 293

Articolul 251 Articolul 251 Articolul 294

Articolul 252 (abrogat)

Articolul 252a Articolul 295

Articolul 253 Articolul 253 Articolul 296

Articolul 254 Articolul 254 Articolul 297

Articolul 254a Articolul 298

Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15

Articolul 256 Articolul 256 Articolul 299

Capitolul 3- Organele consultative ale
Uniunii

Capitolul 2-Organele consultative ale
Uniunii

Articolul 256a Articolul 300

Capitolul 3-Comitetul Economicși
Social

Secțiunea 1-Comitetul Economicși
Social

Secțiunea 1-Comitetul Economicși
Social
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Articolul 257 (abrogat) (39)

Articolul 258 primul, al doileași al
patrulea paragraf (40)

Articolul 258 Articolul 301

Articolul 258 al treilea paragraf (abro-
gat) (40)

Articolul 259 Articolul 259 Articolul 302

Articolul 260 Articolul 260 Articolul 303

Articolul 261 (abrogat)

Articolul 262 Articolul 262 Articolul 304

Capitolul 4-Comitetul Regiunilor Secțiunea 2-Comitetul Regiunilor Secțiunea 2-Comitetul Regiunilor

Articolul 263 primulși al cincilea
paragraf (abrogat) (41)

Articolul 263 al doilea, al treileași al
patrulea paragraf

Articolul 263 Articolul 305

Articolul 264 Articolul 264 Articolul 306

Articolul 265 Articolul 265 Articolul 307

Capitolul 5-Banca Europeanăde
Investiții

Capitolul 4-Banca Europeanăde
Investiții

Capitolul 4-Banca Europeanăde
Investiții

Articolul 266 Articolul 266 Articolul 308

Articolul 267 Articolul 267 Articolul 309

Titlul II-Dispoziții financiare Titlul II-Dispoziții financiare Titlul II-Dispoziții financiare

Articolul 268 Articolul 268 Articolul 310

Capitolul 1-Resursele proprii ale
Uniunii

Capitolul 1-Resursele proprii ale
Uniunii

Articolul 269 Articolul 269 Articolul 311

Articolul 270 (abrogat) (42)

Capitolul 2-Cadrul financiar
multianual

Capitolul 2-Cadrul financiar multianual

Articolul 270a Articolul 312

Capitolul 3-Bugetul anual al Uniunii Capitolul 3-Bugetul anual al Uniunii

Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313
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Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316

Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313

Articolul 272 alineatele (2)-(10) Articolul 272 Articolul 314

Articolul 273 Articolul 273 Articolul 315

Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316

Capitolul 4-Execuția bugetuluiși
descărcarea

Capitolul 4-Execuția bugetuluiși
descărcarea

Articolul 274 Articolul 274 Articolul 317

Articolul 275 Articolul 275 Articolul 318

Articolul 276 Articolul 276 Articolul 319

Capitolul 5-Dispoziții comune Capitolul 5-Dispoziții comune

Articolul 277 Articolul 277 Articolul 320

Articolul 278 Articolul 278 Articolul 321

Articolul 279 Articolul 279 Articolul 322

Articolul 279a Articolul 323

Articolul 279b Articolul 324

Capitolul 6-Combaterea fraudei Capitolul 6-Combaterea fraudei

Articolul 280 Articolul 280 Articolul 325

Titlul III-Formele de cooperare
consolidată

Titlul III-Formele de cooperare
consolidată

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 A (43) Articolul 326

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 B (43) Articolul 327

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 C (43) Articolul 328

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 D (43) Articolul 329

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 E (43) Articolul 330

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 F (43) Articolul 331

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 G (43) Articolul 332

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 H (43) Articolul 333

Articolele 11și 11 A (înlocuite) Articolul 280 I (43) Articolul 334
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instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

PARTEA AȘASEA-DISPOZIȚII
GENERALEȘI FINALE

PARTEA AȘAPTEA-DISPOZIȚII
GENERALEȘI FINALE

PARTEA AȘAPTEA-DISPOZIȚII
GENERALEȘI FINALE

Articolul 281 (abrogat) (44)

Articolul 282 Articolul 282 Articolul 335

Articolul 283 Articolul 283 Articolul 336

Articolul 284 Articolul 284 Articolul 337

Articolul 285 Articolul 285 Articolul 338

Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16

Articolul 287 Articolul 287 Articolul 339

Articolul 288 Articolul 288 Articolul 340

Articolul 289 Articolul 289 Articolul 341

Articolul 290 Articolul 290 Articolul 342

Articolul 291 Articolul 291 Articolul 343

Articolul 292 Articolul 292 Articolul 344

Articolul 293 (abrogat)

Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55

Articolul 295 Articolul 295 Articolul 345

Articolul 296 Articolul 296 Articolul 346

Articolul 297 Articolul 297 Articolul 347

Articolul 298 Articolul 298 Articolul 348

Articolul 299 alineatul (1) (abrogat) (45)

Articolul 299 alineatul (2) al doilea, al
treileași al patrulea paragraf

Articolul 299 Articolul 349

Articolul 299 alineatul (2) primul
paragrafși alineatele (3)-(6) (translatat)

Articolul 311a Articolul 355

Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218

Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215

Articolul 302 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220

Articolul 303 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220

17.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306/227



Vechea numerotare în Tratatul de
instituire a Comunității Europene

Numerotarea în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Articolul 304 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220

Articolul 305 (abrogat)

Articolul 306 Articolul 306 Articolul 350

Articolul 307 Articolul 307 Articolul 351

Articolul 308 Articolul 308 Articolul 352

Articolul 308a Articolul 353

Articolul 309 Articolul 309 Articolul 354

Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217

Articolul 311 (abrogat) (46)

Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf
și alineatele (3)-(6) (translatat)

Articolul 311a Articolul 355

Articolul 312 Articolul 312 Articolul 356

Dispoziții finale

Articolul 313 Articolul 313 Articolul 357

Articolul 313a Articolul 358

Articolul 314 (abrogat) (47)

(1) Înlocuit, pe fond, de articolul 2 din Tratatul UE (renumerotat 3).

(2) Înlocuit, pe fond, de articolele 2 B-2 E din TFUE (renumerotate 3-6).

(3) Înlocuit de articolul 3b din Tratatul UE (renumerotat 5).

(4) Introducerea părții dispozitive din Protocolul privind protecțiași bunăstarea animalelor.

(5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13).

(6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13)și de articolul 245a alineatul (1) din TFUE (renumerotat 282).

(7) Înlocuit, pe fond, de articolul 3a alineatul (3) din Tratatul UE (renumerotat 4).

(8) Înlocuit, de asemenea, de articolul 10 din Tratatul UE (renumerotat 20).

(9) Înlocuiește, de asemenea, articolul 29 din Tratatul UE existent.

(10) Înlocuiește articolul 36 din Tratatul UE existent.

(11) Înlocuiește, de asemenea, articolul 33 din Tratatul UE existent.

(12) Articolul 63 punctele 1și 2 din Tratatul CE este înlocuit de articolul 63 alineatele (1)și (2) din TFUE, iar articolul 64 alineatul (2)
este înlocuit de articolul 63 alineatul (3) din TFUE.

(13) Înlocuiește articolul 31 din Tratatul UE existent.

(14) Înlocuiește articolul 30 din Tratatul UE existent.

(15) Înlocuiește articolul 32 din Tratatul UE existent.

(16) Articolul 117a alineatul (1) (renumerotat 140) preia articolul 121 alineatul (1).

(17) Articolul 117a alineatul (2) (renumerotat 140) preia articolul 122 alineatul (2) a doua teză.

(18) Articolul 117a alineatul (3) (renumerotat 140) preia articolul 123 alineatul (5).
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(19) Articolul 118a alineatul (1) (renumerotat 141) preia articolul 123 alineatul (3).

(20) Articolul 118a alineatul (2) (renumerotat 141) preia articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe.

(21) Înlocuit, pe fond, de articolul 188 D alineatul (1) al doilea paragraf a doua tezădin TFUE.

(22) Alineatul (1) al doilea paragraf a doua tezăînlocuiește, pe fond, articolul 178 din Tratatul CE.

(23) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (1)și (2) din Tratatul UE (renumerotat 14).

(24) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (2)și (3), din Tratatul UE (renumerotat 14).

(25) Înlocuit, pe fond, de articolul 8 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 11).

(26) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 14).

(27) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 14).

(28) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 16)și de articolele 249 Bși 249 C din TFUE
(renumerotate 290și 291).

(29) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (2)și (9) din Tratatul UE (renumerotat 16).

(30) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (4)și (5) din Tratatul UE (renumerotat 16).

(31) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 17).

(32) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatele (3)și (7) din Tratatul UE (renumerotat 17).

(33) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (6) din Tratatul UE (renumerotat 17).

(34) Înlocuit, pe fond, de articolul 252a din TFUE (renumerotat 295).

(35) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F din Tratatul UE (renumerotat 19).

(36) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F alineatul (2) primul paragraf din Tratatul UE (renumerotat 19).

(37) La primul paragraf, prima tezăeste înlocuită, pe fond, de articolul 9 F alineatul(2) al doilea paragraf din Tratatul UE
(renumerotat 19).

(38) Înlocuiește, pe fond, articolul 202 a treia liniuțădin Tratatul CE.

(39) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (2) din TFUE (renumerotat 300).

(40) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (4) din TFUE (renumerotat 300).

(41) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatele (3)și (4) din TFUE (renumerotat 300).

(42) Înlocuit, pe fond, de articolul 268 alineatul (4) din TFUE (renumerotat 310).

(43) Înlocuiește, de asemenea, articolele 27 A-27 E, articolele 40-40 Bși articolele 43-45 din Tratatul UE existent.

(44) Înlocuit, pe fond, de articolul 46 A din Tratatul UE (renumerotat 47).

(45) Înlocuit, pe fond, de articolul 49 C din Tratatul UE (renumerotat 52).

(46) Înlocuit, pe fond, de articolul 49 B din Tratatul UE (renumerotat 51).

(47) Înlocuit, pe fond, de articolul 53 din Tratatul UE (renumerotat 55).
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ACT FINAL

(2007/C 306/02)
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CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, convocatăla Bruxelles, la
23 iulie 2007, pentru a adopta de comun acord modificările care trebuie aduse la Tratatul privind
Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europeneşi la Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene a Energiei Atomice, adoptăurmătoarele texte:

I. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
instituire a Comunităţii Europene

II. Protocoale

A. Protocoalele anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europeneşi, dupăcaz, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei
Atomice:

— Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană

— Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii

— Protocolul privind Eurogrupul

— Protocolul privind cooperarea structuratăpermanentăinstituităprin articolul 28 A din
Tratatul privind Uniunea Europeană

— Protocolul cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană
referitor la aderarea Uniunii la Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale

— Protocolul privind piaţa internă şi concurenţa

— Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în
Poloniaşi în Regatul Unit

— Protocolul privind exercitarea competenţelor partajate

— Protocolul privind serviciile de interes general

— Protocolul privind decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 9 C
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi a articolului 205 alineatul (2) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014şi 31 martie
2017, pe de o parte,şi începând cu 1 aprilie 2017, pe de altăparte

— Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii
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B. Protocoale anexate la Tratatul de la Lisabona

— Protocolul nr. 1 de modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europeneşi/sau la Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice

— Tabelele de corespondenţămenţionate la articolul 2 din Protocolul nr. 1 de
modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la
Tratatul de instituire a Comunităţii Europeneşi/sau la Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene a Energiei Atomice

— Protocolul nr. 2 de modificare a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a
Energiei Atomice

III. Anexăla Tratatul de la Lisabona:

— Tabelele de corespondenţămenţionate la articolul 5 din Tratatul de la Lisabona

Conferinţa adoptădeclaraţiile enumerate în continuareşi anexate la prezentul act final:

A. Declaraţiile cu privire la dispoziţiile tratatelor

1. Declaraţia cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

2. Declaraţia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

3. Declaraţia cu privire la articolul 7a din Tratatul privind Uniunea Europeană

4. Declaraţia cu privire la componenţa Parlamentului European

5. Declaraţia cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de
decizie privind componenţa Parlamentului European

6. Declaraţia cu privire la articolul 9 B alineatele (5)şi (6), la articolul 9 D alineatele (6)şi
(7)şi la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea Europeană

7. Declaraţia cu privire la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea
Europeană şi la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

8. Declaraţia cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în vigoare a
Tratatului de la Lisabona în ceea ce priveşte preşedinţia Consiliului Europeanşi cea a
Consiliului Afaceri Externe

9. Declaraţia cu privire la articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea
Europeanăreferitor la decizia Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei
Consiliului

10. Declaraţia cu privire la articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea Europeană

11. Declaraţia cu privire la articolul 9 D alineatele (6)şi (7) din Tratatul privind Uniunea
Europeană
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12. Declaraţia cu privire la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea Europeană

13. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună

14. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună

15. Declaraţia cu privire la articolul 13a din Tratatul privind Uniunea Europeană

16. Declaraţia cu privire la articolul 53 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană

17. Declaraţia cu privire la supremaţie

18. Declaraţia cu privire la delimitarea competenţelor

19. Declaraţia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

20. Declaraţia cu privire la articolul 16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

21. Declaraţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în domeniul cooperării
judiciare în materie penală şi al cooperării poliţieneşti

22. Declaraţia cu privire la articolele 42şi 63a din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

23. Declaraţia cu privire la articolul 42 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

24. Declaraţia cu privire la personalitatea juridicăa Uniunii Europene

25. Declaraţia cu privire la articolele 61 Hşi 188 K din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

26. Declaraţia cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsurăîntemeiatăpe
partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

27. Declaraţia cu privire la articolul 69 D alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene

28. Declaraţia cu privire la articolul 78 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

29. Declaraţia cu privire la articolul 87 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

30. Declaraţia cu privire la articolul 104 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene
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31. Declaraţia cu privire la articolul 140 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

32. Declaraţie cu privire la articolul 152 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

33. Declaraţia cu privire la articolul 158 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

34. Declaraţia cu privire la articolul 163 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

35. Declaraţia cu privire la articolul 176 A din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

36. Declaraţia cu privire la articolul 188 N din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene privind negociereaşi încheierea de către statele membre a unor acorduri
internaţionale privind spaţiul de libertate, securitateşi justiţie

37. Declaraţia cu privire la articolul 188 R din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

38. Declaraţia cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene referitor la numărul de avocaţi generali ai Curţii de Justiţie

39. Declaraţia cu privire la articolul 249 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

40. Declaraţia cu privire la articolul 280 D din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

41. Declaraţia cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

42. Declaraţia cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene

43. Declaraţia cu privire la articolul 311a alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

B. Declaraţiile cu privire la protocoalele anexate tratatelor

44. Declaraţia cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în
cadrul Uniunii Europene

45. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul
Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

46. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind acquis-ul
Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene
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47. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4)şi (5) din Protocolul privind
acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

48. Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia Danemarcei

49. Declaraţia cu privire la Italia

50. Declaraţia cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii

În plus, Conferinţa ia act de declaraţiile enumerate în continuareşi anexate la prezentul act
final:

51. Declaraţia Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naţionale

52. Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a
Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a
Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a
Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a
Republicii Sloveniaşi a Republicii Slovace cu privire la simbolurile Uniunii Europene

53. Declaraţia Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene

54. Declaraţia Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii Ungare, a Republicii
Austriaşi a Regatului Suediei

55. Declaraţia Regatului Spanieişi a Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord

56. Declaraţia Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului
Unitşi a Irlandei referitor la spaţiul de libertate, securitateşi justiţie

57. Declaraţia Republicii Italiene cu privire la componenţa Parlamentului European

58. Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungareşi a Republicii Malta cu privire la
ortografierea denumirii monedei unice în tratate

59. Declaraţia RegatuluiŢărilor de Jos cu privire la articolul 270a din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

60. Declaraţia RegatuluiŢărilor de Jos cu privire la articolul 311a din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene
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61. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene

62. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Poloniaşi în Regatul Unit

63. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord cu privire la definiţia
noţiunii„resortisanţi”

64. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord cu privire la dreptul de
vot la alegerile parlamentare europene

65. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord cu privire la arti-
colul 61 H din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
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Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβώνα,στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstošseptītāgada trīspadsmitajādecembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjųmetųgruodžio tryliktądieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie douămiișapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisočsedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.
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Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier

„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.”

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-
Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt.“

За Правителството на Република България
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Za prezidentaČeské republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Per il Presidente della Repubblica italiana
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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

17.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306/243



Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Għall-President ta' Malta
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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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Pelo Presidente da República Portuguesa

Pentru Președintele României

Za predsednika Republike Slovenije
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Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering
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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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A. DECLARAŢIILE CU PRIVIRE LA DISPOZIŢIILE
TRATATELOR

1. Declaraţia cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are forţăjuridicăobligatorie, confirmă
drepturile fundamentale garantate prin Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor omuluişi a
libertăţilor fundamentaleşi astfel cum rezultăacestea din tradiţiile constituţionale comune statelor
membre.

Prezenta cartănu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competenţelor Uniunii, nici
nu creeazăvreo competenţăsau sarcinănouăpentru Uniuneşi nu modificăcompetenţeleşi sarcinile
stabilite de tratate.

2. Declaraţia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeană

Conferinţa convine căaderarea Uniunii la Convenţia europeanăpentru apărarea drepturilor omuluişi a
libertăţilor fundamentale trebuie realizatăîn conformitate cu proceduri care săpermitămenţinerea
aspectelor specifice ordinii juridice a Uniunii. În acest context, Conferinţa constatăexistenţa unui
dialog constant între Curtea de Justiţie a Uniunii Europeneşi Curtea Europeanăa Drepturilor Omului,
dialog care va putea fi consolidat cu ocazia aderării Uniunii la convenţia menţionatăanterior.

3. Declaraţia cu privire la articolul 7a din Tratatul privind Uniunea
Europeană

Uniunea ia în considerare situaţia specialăaţărilor de dimensiuni mici cu care întreţine relaţii specifice
de proximitate.

4. Declaraţia cu privire la componenţa Parlamentului European

Locul suplimentar din Parlamentul European va fi atribuit Italiei.

5. Declaraţia cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor
la proiectul de decizie privind componenţa Parlamentului European

Consiliul European îşi va da acordul la nivel politic cu privire la proiectul revizuit al deciziei privind
componenţa Parlamentului European pentru legislatura 2009-2014, pe baza propunerii Parlamentului
European.
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6. Declaraţia cu privire la articolul 9 B alineatele (5)şi (6), la articolul 9 D
alineatele (6)şi (7)şi la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea Europeană

La alegerea persoanelor chemate săocupe funcţiile de preşedinte al Consiliului European, de preşedinte
al Comisieişi de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate, trebuie
avutăîn vedere în mod corespunzător necesitatea de a respecta diversitatea geografică şi demograficăa
Uniunii, precumşi pe cea a statelor membre ale acesteia.

7. Declaraţia cu privire la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind
Uniunea Europeană şi la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind

funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa declarăcădecizia privind punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană şi a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene va fi adoptatăde Consiliu la data semnării Tratatului de la Lisabonaşi va intra în vigoare la
data intrării în vigoare a tratatului menţionat. Textul proiectului deciziei menţionate este prevăzut în
continuare:

Proiect de decizie a Consiliului

privind punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul privind
Uniunea Europeană şi a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind

funcţionarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014şi 31 martie 2017, pe de
o parte,şi începând cu 1 aprilie 2017, pe de altăparte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

întrucât:

(1) Este oportunăadoptarea unor dispoziţii care săpermităo tranziţie fărădificultăţi de la sistemul de
adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului cu majoritate calificată–astfel cum este definit la
articolul 3 alineatul (3) din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii, care continuăsăse aplice
pânăla 31 octombrie 2014–la sistemul de vot prevăzut la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană şi la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene, care se aplicăde la 1 noiembrie 2014, inclusiv, pentru o perioadăde tranziţie,
pânăla 31 martie 2017, a unor dispoziţii specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din
protocolul menţionat.

(2) Se reaminteşte faptul cădepunerea tuturor eforturilor pentru consolidarea legitimităţii
democratice a actelor adoptate cu majoritate calificatăconstituie o practicăa Consiliului.
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DECIDE:

Secţiunea 1

Dispoziţiile aplicabile între 1 noiembrie 2014şi 31 martie 2017

Articolul 1

Între 1 noiembrie 2014şi 31 martie 2017, în cazul în care membrii Consiliului reprezentând:

(a) cel puţin trei pătrimi din populaţie; sau

(b) cel puţin trei pătrimi din numărul statelor membre

necesare pentru a constitui o minoritate de blocare rezultând din aplicarea articolului 9 C alineatul (4)
primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeanăsau a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene îşi exprimăopoziţia faţăde adoptarea unui act de către Consiliu
cu majoritate calificată, Consiliul delibereazăasupra chestiunii în cauză.

Articolul 2

În cursul acestor deliberări, Consiliul depune toate eforturile pentru a ajunge, într-un termen rezonabil
şi fărăa aduce atingere termenelor obligatorii stabilite de dreptul Uniunii, la o soluţie satisfăcătoare,
care sărăspundăpreocupării exprimate de membrii Consiliului menţionaţi la articolul 1.

Articolul 3

În acest scop, preşedintele Consiliului, asistat de Comisieşi în conformitate cu regulamentul de
procedurăal Consiliului, întreprinde toate iniţiativele necesare pentru a facilita un acord pe baze mai
largi în cadrul Consiliului. Membrii Consiliului îşi dau concursul în acest sens.

Secţiunea 2

Dispoziţiile aplicabile începând cu 1 aprilie 2017

Articolul 4

Începând cu 1 aprilie 2017, în cazul în care membrii Consiliului reprezentând:

(a) cel puţin 55 % din populaţie; sau

(b) cel puţin 55 % din numărul statelor membre
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necesare pentru a constitui o minoritate de blocare rezultând din aplicarea articolului 9 C alineatul (4)
primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeanăsau a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene îşi exprimăopoziţia faţăde adoptarea unui act de către Consiliu
cu majoritate calificată, Consiliul delibereazăasupra chestiunii în cauză.

Articolul 5

În cursul acestor deliberări, Consiliul depune toate eforturile pentru a ajunge, într-un termen rezonabil
şi fărăa aduce atingere termenelor obligatorii stabilite de dreptul Uniunii, la o soluţie satisfăcătoare,
care sărăspundăpreocupării exprimate de membrii Consiliului menţionaţi la articolul 4.

Articolul 6

În acest scop, preşedintele Consiliului, asistat de Comisieşi în conformitate cu regulamentul de
procedurăal Consiliului, întreprinde toate iniţiativele necesare pentru a facilita un acord pe baze mai
largi în cadrul Consiliului. Membrii Consiliului îşi dau concursul în acest sens.

Secţiunea 3

Intrarea în vigoare

Articolul 7

Prezenta decizie intrăîn vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

8. Declaraţia cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în
vigoare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce priveşte preşedinţia Consiliului

Europeanşi cea a Consiliului Afaceri Externe

În cazul în care Tratatul de la Lisabona ar intra în vigoare după1 ianuarie 2009, Conferinţa invită
autorităţile competente ale statului membru care exercităpreşedinţia semestrialăa Consiliului în acel
moment, pe de o parte, precumşi personalitatea care va fi aleasăPreşedinte al Consiliului Europeanşi
personalitatea care va fi numităÎnalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de
securitate, pe de altăparte, săia, consultându-se cu preşedinţia semestrialăurmătoare, măsurile
concrete necesare care permit o tranziţie eficientăa aspectelor materialeşi organizaţionale ale
exercitării preşedinţiei Consiliului Europeanşi a Consiliului Afaceri Externe.
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9. Declaraţia cu privire la articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul privind
Uniunea Europeanăreferitor la decizia Consiliului European privind

exercitarea preşedinţiei Consiliului

Conferinţa declarăcă, dupăsemnarea Tratatului de la Lisabona, Consiliul ar trebui săînceapăpregătirea
deciziei de stabilire a procedurilor de aplicare a deciziei privind exercitarea preşedinţiei Consiliuluişi să
o aprobe din punct de vedere politic în termen deşase luni. Un proiect de decizie a Consiliului
European, care va fi adoptatăla data intrării în vigoare a tratatului menţionat, este prevăzut în
continuare:

Proiect de decizie a Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului

Articolul 1

(1) Preşedinţia Consiliului, cu excepţia formaţiunii Afaceri Externe, este asigurată, pe o perioadăde
18 luni, de grupuri prestabilite de trei state membre. Aceste grupuri sunt formate în baza unui sistem
egal de rotaţie a statelor membre, avându-se în vedere diversitatea acestoraşi de echilibrul geografic al
Uniunii.

(2) Fiecare membru al unui grup asigură, prin rotaţie, pentru o duratădeşase luni, preşedinţia
tuturor formaţiunilor Consiliului, cu excepţia formaţiunii Afaceri Externe. Ceilalţi membri ai grupului
asistăpreşedinţia în îndeplinirea tuturor responsabilităţilor acesteia, pe baza unui program comun.
Membrii grupului pot conveni asupra altor aranjamente.

Articolul 2

Preşedinţia Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre este asiguratăde
un reprezentant al statului membru care asigurăpreşedinţia Consiliului Afaceri Generale.

Preşedinţia Comitetului Politicşi de Securitate este asiguratăde un reprezentant al Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi politica de securitate.

Preşedinţia comisiilor pregătitoare a diverselor formaţiuni ale Consiliului, cu excepţia formaţiunii
Afaceri Externe, îi revine membrului grupului care asigurăpreşedinţia formaţiunii în cauză, cu excepţia
cazului în care se decide altfel în conformitate cu articolul 4.

Articolul 3

Consiliul Afaceri Generale asigură, în cooperare cu Comisia, coerenţaşi continuitatea lucrărilor
diferitelor formaţiuni ale Consiliului în cadrul unui program pe mai mulţi ani. Statele membre care
deţin preşedinţia, sprijinite de Secretariatul General al Consiliului, iau toate măsurile necesare pentru
organizareaşi buna desfăşurare a lucrărilor Consiliului.

Articolul 4

Consiliul adoptăo decizie de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a prezentei decizii.
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10. Declaraţia cu privire la articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea
Europeană

Conferinţa considerăcă, deoarece Comisia nu va mai cuprinde resortisanţi ai tuturor statelor membre,
aceasta va trebui săacorde o atenţie specialănecesităţii de a garanta o transparenţăabsolutăîn relaţiile
sale cu toate statele membre. În consecinţă, Comisia trebuie sămenţinăun contact strâns cu toate
statele membre, indiferent dacăacestea au sau nu un resortisant printre membrii Comisieişi, în acest
sens, trebuie săacorde o atenţie specialănevoii de a transmite informaţiile tuturor statelor membreşi
de a le consulta.

Conferinţa considerăcă, printre altele, Comisia trebuie săia toate măsurile utile pentru a garanta că
realităţile politice, socialeşi economice ale tuturor statelor membre, inclusiv ale celor care nu au
resortisanţi printre membrii Comisiei, se iau pe deplin în considerare. Printre aceste măsuri trebuie să
se numere garanţia căpunctele de vedere ale acestor state membre se iau în considerare prin adoptarea
unor forme de organizare adecvate.

11. Declaraţia cu privire la articolul 9 D alineatele (6)şi (7) din Tratatul
privind Uniunea Europeană

Conferinţa considerăcă, în temeiul dispoziţiilor tratatelor, Parlamentului Europeanşi Consiliului
European le revine în comun răspunderea pentru buna desfăşurare a procesului de alegere a
preşedintelui Comisiei Europene. În consecinţă, reprezentanţii Parlamentului Europeanşi ai Consiliului
European trebuie săprocedeze, înainte de adoptarea deciziei Consiliului European, la efectuarea
consultărilor necesare în cadrul considerat ca fiind cel mai adecvat. Aceste consultări vor viza profilul
candidaţilor la funcţia de preşedinte al Comisiei, având în vedere alegerile pentru Parlamentul
European, în conformitate cu articolul 9 D alineatul (7) primul paragraf. Formele de realizare a acestor
consultări pot fi stabilite de către Parlamentul Europeanşi Consiliul European în timp utilşi de comun
acord.

12. Declaraţia cu privire la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea
Europeană

(1) Conferinţa declarăcăParlamentul European va fi contactat în mod corespunzător pe parcursul
lucrărilor pregătitoare ce preced numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi
politica de securitate, care va avea loc la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în
conformitate cu articolul 9E din Tratatul privind Uniunea Europeană şi cu articolul 5 din Protocolul
privind dispoziţiile tranzitorii; mandatul Înaltului Reprezentant va începe la acea dată şi va înceta la
data expirării mandatului Comisiei în exerciţiu la data respectivă.

(2) Mai mult, Conferinţa reaminteşte că, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi
politica de securitate, al cărui mandat va începe în noiembrie 2009 în acelaşi timpşi având aceeaşi
duratăcaşi mandatul viitoarei Comisii, va fi numit în conformitate cu dispoziţiile articolelor 9Dşi 9E
din Tratatul privind Uniunea Europeană.
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13. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună

Conferinţa subliniazăfaptul cădispoziţiile Tratatului privind Uniunea Europeanăreferitoare la politica
externă şi de securitate comună, inclusiv crearea funcţiei de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externeşi politica de securitateşi instituirea unui Serviciu pentru acţiune externă, nu aduc atingere
responsabilităţilor statelor membre, în forma lor actuală, în ceea ce priveşte formulareaşi exercitarea
politicii lor externeşi nici modului în care acestea sunt reprezentate înţări terţeşi în cadrul
organizaţiilor internaţionale.

Conferinţa reaminteşte, de asemenea, cădispoziţiile care reglementeazăpolitica de securitateşi de
apărare comunănu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitateşi apărare a statelor
membre.

Aceasta subliniazăcăUniunea Europeană şi statele sale membre trebuie sărespecte în continuare
obligaţiile care decurg din dispoziţiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Uniteşi, în special, din
responsabilitatea principalăcare revine Consiliului de Securitateşi membrilor săi în domeniul
menţinerii păciişi a securităţii la nivel internaţional.

14. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună

Pe lângănormeleşi procedurile specifice menţionate la articolul 11 alineatul (1) din Tratatul privind
Uniunea Europeană, Conferinţa subliniazăfaptul cădispoziţiile referitoare la politica externă şi de
securitate comună, inclusiv cele referitoare la Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externeşi
politica de securitateşi la Serviciul pentru acţiune externă, nu aduc atingere bazei juridice existente,
responsabilităţilorşi competenţelor fiecărui stat membru în ceea ce priveşte formulareaşi exercitarea
politicii sale externe, serviciile sale diplomatice naţionale, relaţiile sale cuţările terţe,şi participarea sa în
cadrul organizaţiilor internaţionale, inclusiv afilierea unui stat membru la Consiliul de Securitate al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Conferinţa ia notă, de asemenea, cădispoziţiile referitoare la politica externă şi de securitate comună
nu atribuie Comisiei noi competenţe de iniţiere a deciziilorşi nu extinde rolul Parlamentului European.

Conferinţa reaminteşte, de asemenea, cădispoziţiile care reglementeazăpolitica de securitateşi apărare
comunănu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitateşi apărare a statelor membre.

15. Declaraţia cu privire la articolul 13a din Tratatul privind Uniunea
Europeană

Conferinţa declarăcă, de îndatăce a fost semnat Tratatul de la Lisabona, secretarul general al
Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună, Comisiaşi statele
membre trebuie săiniţieze lucrările pregătitoare referitoare la Serviciul european pentru acţiune
externă.
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16. Declaraţia cu privire la articolul 53 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeană

Conferinţa considerăcătraducerea tratatelor în limbile menţionate la articolul 53 alineatul (2)
contribuie la îndeplinirea obiectivului enunţat la articolul 2 alineatul (3) al patrulea paragraf, care
prevede respectarea de către Uniune a bogăţiei diversităţii sale culturaleşi lingvistice. În acest sens,
Conferinţa confirmăangajamentul Uniunii faţăde diversitatea culturalăa Europeişi faptul căva
continua săacorde o atenţie specialăacestor limbi, precumşi altor limbi.

Conferinţa recomandăca statele membre care doresc săfacăuz de posibilitatea menţionatăla arti-
colul 53 alineatul (2) săcomunice Consiliului, în termen deşase luni de la semnarea Tratatului de la
Lisabona, limba sau limbile în care va fi tradus acest tratat.

17. Declaraţia cu privire la supremaţie

Conferinţa reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa constantăa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, tratateleşi legislaţia adoptatăde Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu dreptul
statelor membre, în condiţiile prevăzute de jurisprudenţa menţionatăanterior.

În plus, Conferinţa a hotărât ca Avizul Serviciului juridic al Consiliului, astfel cum figureazăîn
documentul 11197/07 (JUR 260), săfie anexat prezentului act final:

„Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007

Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese căsupremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al
dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data
primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/
ENEL(1)), supremaţia nu era menţionatăîn tratat. Situaţia nu s-a schimbat nici astăzi. Faptul căprincipiul
supremaţiei nu va fi inclus în viitorul tratat nu va schimba în niciun fel existenţa principiuluişi jurisprudenţa în
vigoare a Curţii de Justiţie.

(1) «Reiese (...) că, izvorând dintr-o sursăindependentă, dreptului născut din tratat nu ar putea, datăfiind natura sa specificăoriginală,

săi se opunădin punct de vedere juridic un text intern, indiferent de natura acestuia, fărăa-şi pierde caracterul comunitarşi fărăa fi

pus în discuţie fundamentul juridic al Comunităţii înseşi.»”

18. Declaraţia cu privire la delimitarea competenţelor

Conferinţa subliniazăcă, în conformitate cu sistemul partajării competenţelor între Uniuneşi statele
membre, astfel cum este prevăzut în Tratatul privind Uniunea Europeană şi de Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, orice competenţăcare nu a fost atribuităUniunii prin tratate aparţine
statelor membre.
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În situaţia în care tratatele atribuie Uniunii competenţe partajate cu statele membre într-un anumit
domeniu, statele membre îşi exercităcompetenţa în măsura în care Uniunea nuşi-a exercitat
competenţa sau a hotărât săînceteze să şi-o mai exercite. Aceastăultimăsituaţie poate săaparăatunci
când instituţiile UE competente hotărăsc săabroge un act legislativ, în special pentru a garanta mai
buna respectare în mod constant a principiilor subsidiarităţiişi proporţionalităţii. Consiliul poate
solicita Comisiei, la iniţiativa unuia sau a mai multora dintre membrii săi (reprezentanţi ai statelor
membre)şi în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, să
înainteze propuneri de abrogare a unui act legislativ. Conferinţa salutădeclaraţia Comisiei, potrivit
căreia aceasta va acorda o atenţie deosebitărespectivelor solicitări.

În acelaşi sens, reprezentanţii guvernelor statelor membre, întruniţi în cadrul Conferinţei
interguvernamentale, conform procedurii ordinare de revizuire prevăzute la articolul 48 alinea-
tele (2)-(5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, pot decide sămodifice tratatele pe care se
întemeiazăUniunea, inclusiv în vederea extinderii sau reducerii competenţelor atribuite Uniunii în
tratatele menţionate anterior.

19. Declaraţia cu privire la articolul 3 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

Conferinţa convine că, în cadrul eforturilor globale ale Uniunii pentru eliminarea inegalităţilor dintre
bărbaţişi femei, aceasta va urmări, în cadrul diferitelor sale politici, lupta împotriva tuturor formelor de
violenţădomestică. Statele membre trebuie săia toate măsurile necesare pentru a prevenişi reprima
aceste acte criminale, precumşi pentru ajutorareaşi protejarea victimelor.

20. Declaraţia cu privire la articolul 16 B din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa declarăcă, de fiecare datăcând, în temeiul articolului 16 Ba, trebuie adoptate norme privind
protecţia datelor cu caracter personal care ar putea avea un impact direct asupra securităţii naţionale,
trebuie săseţinăseama de aceste norme în mod corespunzător. Conferinţa reaminteşte călegislaţia
aplicabilăîn prezent (a se vedea, în special, Directiva 95/46/CE) prevede derogări specifice în acest sens.

21. Declaraţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi al cooperării

poliţieneşti

Conferinţa recunoaşte cănormele specifice privind protecţia datelor cu caracter personalşi libera
circulaţie a acestor date în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi al cooperării poliţieneşti
în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene s-ar putea dovedi
necesare, având în vedere natura specificăa acestor domenii.
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22. Declaraţia cu privire la articolele 42şi 63a din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa considerăcă, în cazul în care un proiect de act legislativ întemeiat pe articolul 63a aline-
atul (2) ar aduce atingere aspectelor importante ale sistemului de securitate socialădintr-un stat
membru, în special în ceea ce priveşte domeniul de aplicare, costul sau structura financiară, sau ar
afecta echilibrul financiar al acestuia dupăcum prevede articolul 42 al doilea paragraf, interesele
statului respectiv vor fi luate în considerare în mod adecvat.

23. Declaraţia cu privire la articolul 42 al doilea paragraf din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa reaminteşte că, în aceastăsituaţie, în conformitate cu articolul 9 B alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană, Consiliul European hotărăşte prin consens.

24. Declaraţia cu privire la personalitatea juridicăa Uniunii Europene

Conferinţa confirmăcăfaptul căUniunea Europeanăare personalitate juridicănu o va autoriza în
niciun fel sălegifereze sau săacţioneze în afara competenţelor care îi sunt conferite de către statele
membre prin tratate.

25. Declaraţia cu privire la articolele 61 Hşi 188 K din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa reaminteşte cărespectarea drepturilorşi libertăţilor fundamentale implică, în special,
acordarea unei atenţii suficiente protecţieişi respectării drepturilor persoanelor fizice sau juridice în
cauzăde a beneficia de garanţiile prevăzute de lege. În acest scopşi pentru a garanta un control
jurisdicţional riguros al deciziilor care supun o persoanăfizicăsau juridicăunor măsuri restrictive,
deciziile în cauzătrebuie săse sprijine pe aceste criterii clareşi distincte. Aceste criterii trebuie adaptate
caracteristicilor proprii fiecărei măsuri restrictive.

26. Declaraţia cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsură
întemeiatăpe partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea

Uniunii Europene

Conferinţa declarăcă, atunci când un stat membru decide sănu participe la o măsurăîntemeiatăpe
partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul va dezbate toate
aspecteleşi eventualele implicaţii care decurg din neparticiparea acelui stat membru la măsura
respectivă.

În plus, orice stat membru poate invita Comisia săexamineze situaţia în temeiul articolului 96 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Paragrafele precedente nu aduc atingere posibilităţii unui stat membru de a sesiza Consiliul cu privire la
aceastăchestiune.
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27. Declaraţia cu privire la articolul 69 D alineatul (1) al doilea paragraf
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa considerăcăregulamentele menţionate la articolul 69 D alineatul (1) al doilea paragraf din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene vor trebui săia în considerare normeleşi practicile
naţionale privind declanşarea anchetelor penale.

28. Declaraţia cu privire la articolul 78 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

Conferinţa constatăcădispoziţiile articolului 78 trebuie aplicate în conformitate cu practica actuală.
Termenii„măsurile (…) necesare (…) pentru a compensa dezavantajele economice cauzate, în urma
divizării Germaniei, economiei anumitor regiuni din Republica FederalăGermania afectate de divizare”
trebuie interpretaţi în conformitate cu jurisprudenţa existentăa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

29. Declaraţia cu privire la articolul 87 alineatul (2) litera (c) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa constatăcăarticolul 87 alineatul (2) litera (c) trebuie interpretat în conformitate cu
jurisprudenţa existentăa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte aplicabilitatea acestor
dispoziţii ajutoarelor acordate anumitor regiuni din Republica FederalăGermania afectate de fosta
divizare a Germaniei.

30. Declaraţia cu privire la articolul 104 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

În ceea ce priveşte articolul 104, Conferinţa confirmăcăconsolidarea potenţialului de creştereşi
garantarea unor situaţii bugetare sănătoase formeazăcei doi piloni pe care se sprijinăpolitica
economică şi bugetarăa Uniuniişi a statelor membre. Pactul de stabilitateşi de creştere este un
instrument important pentru realizarea acestor obiective.

Conferinţa îşi reafirmăangajamentul faţăde dispoziţiile privind Pactul de stabilitateşi de creştere, care
constituie cadrul în care trebuie săse efectueze coordonarea politicilor bugetare ale statelor membre.

Conferinţa confirmăfaptul căun sistem întemeiat pe norme este cel mai bun mijloc de a garanta
respectarea angajamentelorşi egalitatea de tratament pentru toate statele membre.

În acest cadru, Conferinţa îşi reafirmă, de asemenea, angajamentul faţăde obiectivele Strategiei de la
Lisabona: crearea de locuri de muncă, reforme structuraleşi coeziune socială.

Uniunea urmăreşte o creştere economicăechilibrată şi stabilitatea preţurilor. În consecinţă, politicile
economiceşi bugetare trebuie săstabileascăpriorităţi adecvate în domeniul reformelor economice, al
inovaţiilor, al competitivităţiişi al consolidării investiţiilor privateşi a consumului pe parcursul
perioadelor în care creşterea economicăeste redusă. Acest lucru trebuie săse reflecte în orientările
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deciziilor bugetare de la nivel naţionalşi de la nivelul Uniunii, în principal printr-o restructurarea
veniturilorşi cheltuielilor publice, cu respectarea disciplinei bugetare în conformitate cu tratateleşi cu
Pactul de stabilitateşi de creştere.

Provocările din domeniul bugetarşi economic cu care se confruntăstatele membre evidenţiază
importanţa unei politici bugetare sănătoase pentru întregul ansamblu al ciclului economic.

Conferinţa convine căstatele membre trebuie săbeneficieze activ de perioadele de relansare economică
pentru a-şi consolida finanţele publiceşi pentru a-şi ameliora situaţia bugetară. Obiectivul este acela de
a realiza în mod treptat un excedent bugetar în perioadele favorabile, ceea ce ar crea marja de manevră
necesarăpentru a face faţăconjuncturilor defavorabileşi pentru a contribui astfel la viabilitatea pe
termen lung a finanţelor publice.

Statele membre aşteaptăcu interes eventualele propuneri ale Comisieişi noile contribuţii ale statelor
membre destinate consolidăriişi clarificării punerii în aplicare a Pactului de stabilitateşi de creştere.
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru îmbunătăţirea potenţialului lor de creştere
economică. Acest obiectiv ar putea fi favorizat de o mai bunăcoordonare a politicii economice.
Prezenta declaraţie nu poate aduce atingere viitoarelor dezbateri privind Pactul de stabilitateşi de
creştere.

31. Declaraţia cu privire la articolul 140 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

Conferinţa confirmăfaptul căpoliticile descrise la articolul 140 sunt, în principal, de competenţa
statelor membre. Măsurile de încurajareşi de coordonare care trebuie adoptate la nivelul Uniunii în
conformitate cu dispoziţiile articolului menţionat anterior au un caracter complementar. Acestea
servesc la consolidarea cooperării dintre statele membreşi nu la armonizarea sistemelor naţionale. Nu
se aduce atingere garanţiilorşi practicilor existente în fiecare stat membru în ceea ce priveşte
responsabilitatea partenerilor sociali.

Prezenta declaraţie nu poate aduce atingere dispoziţiilor tratatelor care atribuie competenţe Uniunii,
inclusiv în domeniul social.

32. Declaraţia cu privire la articolul 152 alineatul (4) litera (c) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa declarăcămăsurile ce vor fi adoptate în conformitate cu articolul 152 alineatul (4) litera (c)
trebuie sărespecte obiectivele comune de securitateşi trebuie săaibăca scop stabilirea unor standarde
înalte de calitateşi de securitate, în cazul în care standardele naţionale ce afecteazăpiaţa internăar
împiedica atingerea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.
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33. Declaraţia cu privire la articolul 158 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

Conferinţa considerăcăsintagma„regiuni insulare”, prevăzutăla articolul 158, poate desemnaşi statele
insulare în ansamblu, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor necesare.

34. Declaraţia cu privire la articolul 163 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

Conferinţa convine căacţiunea Uniunii în domeniul cercetăriişi dezvoltării tehnologice va lua în
considerare în mod corespunzător orientărileşi alegerile fundamentale din cadrul politicilor de
cercetare ale statelor membre.

35. Declaraţia cu privire la articolul 176 A din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa considerăcăarticolul 176 A nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta
dispoziţiile necesare pentru a-şi asigura aprovizionarea cu energie în condiţiile prevăzute la
articolul 297.

36. Declaraţia cu privire la articolul 188 N din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene privind negociereaşi încheierea de către
statele membre a unor acorduri internaţionale privind spaţiul de libertate,

securitateşi justiţie

Conferinţa confirmăfaptul căstatele membre au dreptul de a negociaşi de a încheia acorduri cu state
terţe sau cu organizaţii internaţionale în domeniile aflate sub incidenţa părţii a treia titlul IV capi-
tolele 3, 4şi 5, în măsura în care aceste acorduri sunt conforme dreptului Uniunii.

37. Declaraţia cu privire la articolul 188 R din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Fărăa aduce atingere măsurilor adoptate de Uniune în vederea îndeplinirii obligaţiei sale de solidaritate
faţăde un stat membru care este afectat de un atac terorist sau este victima unei catastrofe naturale sau
provocate de om, niciuna dintre dispoziţiile articolului 188 R nu poate aduce atingere dreptului altui
stat membru de a alege cel mai adecvat mijloc de a se achita de obligaţia sa de solidaritate faţăde statul
membru menţionat anterior.
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38. Declaraţia cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene referitor la numărul de avocaţi generali ai Curţii de

Justiţie

Conferinţa declarăcă, în cazul în care, în conformitate cu articolul 222 primul paragraf din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, Curtea de Justiţie solicităca numărul avocaţilor generali săse
majoreze cu trei persoane (unsprezece, în loc de opt), Consiliul, hotărând în unanimitate, îşi va da
acordul cu privire la aceastămajorare.

În acest caz, Conferinţa convine ca Polonia, similar Germaniei, Franţei, Italiei, Spanieişi Regatului Unit,
săaibăun avocat general permanentşi sănu mai participe la sistemul de rotaţie, iar sistemul existent de
rotaţie va funcţiona prin rotaţia a cinci avocaţi generali, în loc de trei.

39. Declaraţia cu privire la articolul 249 B din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa ia act de intenţia Comisiei de a continua consultarea experţilor desemnaţi de statele membre
pentru elaborarea proiectelor sale de acte delegate în domeniul serviciilor financiare, în conformitate cu
practicile consacrate.

40. Declaraţia cu privire la articolul 280 D din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Conferinţa declarăcăstatele membre pot indica, în cazul în care prezintăo cerere pentru instituirea
unei cooperări consolidate, dacăîn stadiul respectiv intenţioneazăsărecurgăla aplicarea arti-
colului 280 H, care prevede extinderea votului cu majoritate calificată, sau sărecurgăla procedura
legislativăordinară.

41. Declaraţia cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

Conferinţa declarăcătrimiterea la obiectivele Uniunii prevăzutăla articolul 308 alineatul (1) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene are în vedere obiectivele stabilite la articolul 2 aline-
atele (2)şi (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi obiectivele stabilite la articolul 2 alineatul (5)
din tratatul menţionat, referitoare la acţiunea externă, în temeiul părţii a cincea din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene. În consecinţă, se exclude posibilitatea ca o acţiune întemeiatăpe
articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene săurmăreascăexclusiv obiectivele
stabilite la articolul 2 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest context, Conferinţa
subliniazăcă, în conformitate cu articolul 15b alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, nu
pot fi adoptate acte legislative în domeniul politicii externeşi de securitate comună.
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42. Declaraţia cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene

Conferinţa subliniazăfaptul că, în conformitate cu jurisprudenţa constantăa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care face parte integrantă
dintr-un sistem instituţional bazat pe principiul competenţelor de atribuire, nu poate constitui temeiul
pentru extinderea competenţelor Uniunii dincolo de cadrul general pe care îl constituie totalitatea
dispoziţiilor tratatelorşi, în special, acele dispoziţii care definesc misiunileşi acţiunile Uniunii. În orice
caz, articolul respectiv nu poate săconstituie temeiul pentru adoptarea unor dispoziţii care, în esenţă,
ar avea ca efect modificarea tratatelor cu eludarea procedurii prevăzute în acest scop.

43. Declaraţia cu privire la articolul 311a alineatul (6) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene

Înaltele Părţi Contractante convin asupra luării unei decizii de către Consiliul European, în temeiul
articolului 311a alineatul (6), privind modificarea statutului insulei Mayotte în raport cu Uniunea, astfel
încât acest teritoriu sădevinăo regiune ultraperifericăîn înţelesul articolului 311a alineatul (1)şi al
articolului 299, atunci când Consiliuluişi Comisiei le este notificat de către autorităţile franceze faptul
căevoluţia în curs de desfăşurare a statutului intern al insulei permite acest lucru.
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B.DECLARAŢIILE CU PRIVIRE LA PROTOCOALELE
ANEXATE TRATATELOR

44. Declaraţia cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul
Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

Conferinţa ia notăde faptul că, atunci când un stat membru a notificat, în temeiul articolului 5
alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, faptul că
nu doreşte săparticipe la o propunere sau la o iniţiativă, respectiva notificare poate fi retrasăîn orice
moment înainte de adoptarea măsurii întemeiate pe acquis-ul Schengen.

45. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind
acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

Conferinţa declarăcă, ori de câte ori Regatul Unit sau Irlanda transmite Consiliului intenţia sa de a nu
participa la o măsurăîntemeiatăpe o parte a acquis-ului Schengen la care participăunul sau celălalt
dintre aceste douăstate, în cadrul Consiliului va avea loc dezbaterea tuturor aspectelor cu privire la
eventualele implicaţii care decurg din neparticiparea respectivului stat membru la acea măsură.
Dezbaterile din cadrul Consiliului se vor purta pe baza indicaţiilor furnizate de Comisie cu privire la
relaţia dintre propunereşi acquis-ul Schengen.

46. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind
acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

Conferinţa reaminteşte că, în cazul în care Consiliul nu adoptăo decizie dupăo primărundăde
dezbateri pe fond referitoare la aceastăchestiune, Comisia poate prezenta o propunere modificată
pentru o examinare pe fond suplimentarăîn termen de patru luni.

47. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4)şi (5) din
Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

Conferinţa ia notăde faptul căacele condiţii care urmeazăsăfie stabilite prin decizia menţionatăla
articolul 5 alineatele (3), (4) sau (5) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii
Europene pot prevedea ca statul membru în cauzăsăsuporte, dupăcaz, consecinţele financiare directe,
care decurg în mod necesarşi inevitabil din încetarea participării sale la anumite sau la toate actele din
acquis menţionate în orice decizie adoptatăde Consiliu în conformitate cu articolul 4 din protocolul
menţionat.
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48. Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia Danemarcei

Conferinţa ia notăde faptul că, în ceea ce priveşte actele juridice pe care Consiliul trebuie săle adopte,
separat sau împreunăcu Parlamentul European,şi care conţin dispoziţii aplicabile Danemarcei, precum
şi dispoziţii care nu i se aplicăacesteia din urmădeoarece se întemeiazăpe o bazăjuridicăpentru care
se aplicăpartea întâi din Protocolul privind poziţia Danemarcei, Danemarca declarăcănu va face uz de
dreptul său de vot pentru a se opune adoptării dispoziţiilor care nu îi sunt aplicabile.

În plus, Conferinţa ia notăde faptul că, pe baza declaraţiei sale cu privire la articolul 188 R, Danemarca
declarăcăparticiparea sa la acţiuni sau la acte juridice în temeiul articolului 188 R se va realiza în
conformitate cu părţile Işi II din Protocolul privind poziţia Danemarcei.

49. Declaraţia cu privire la Italia

Conferinţa ia act de faptul căProtocolul privind Italia, anexat în 1957 la Tratatul de instituire a
Comunităţii Economice Europene, astfel cum a fost modificat la adoptarea Tratatului privind Uniunea
Europeană, preciza următoarele:

„ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND sărezolve anumite probleme speciale privind Italia,

CONVIN asupra dispoziţiilor următoare, anexate la tratat:

STATELE MEMBRE ALE COMUNITĂŢII

IAU ACT de faptul căguvernul italian s-a angajat în punerea în aplicare a unui program de expansiune
economicăpe zece ani având ca scop redresarea dezechilibrelor de structurădin economia italiană, în
special prin asigurarea infrastructurii pentru zonele mai puţin dezvoltate din sudşi din insuleşi prin
crearea de noi locuri de muncăîn vederea eliminăriişomajului;

REAMINTESC căacest program al guvernului italian a fost luat în considerareşi aprobat pe baza
principiilorşi a obiectivelor sale de către organizaţiile de cooperare internaţionalăale căror membre
sunt;

RECUNOSC căatingerea obiectivelor din programul italian este o problemăde interes comun;

CONVIN, în vederea facilitării îndeplinirii acestei sarcini de către guvernul italian, sărecomande tuturor
instituţiilor Comunităţii săpunăîn aplicare toate mijloaceleşi procedurile prevăzute de tratat,
recurgând în special la o utilizare adecvatăa resurselor Băncii Europene de Investiţiişi ale Fondului
Social European;
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SUNT DE PĂRERE căinstituţiile Comunităţii trebuie săaibăîn vedere, la aplicarea tratatului, efortul pe
care va trebui săîl suporte economia italianăîn anii următorişi posibilitatea de a evita producerea unor
tensiuni periculoase, în special în ceea ce priveşte balanţa de plăţişi nivelul de ocupare a forţei de
muncă, care ar putea compromite aplicarea acestui tratat în Italia;

RECUNOSC în special faptul că, în cazul aplicării articolelor 109 Hşi 109 I, sunt necesare eforturi
pentru ca măsurile solicitate guvernului italian săasigure finalizarea programului său de expansiune
economică şi de creştere a nivelului de viaţăal populaţiei.”

50. Declaraţia cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispoziţiile
tranzitorii

Conferinţa invităParlamentul European, Consiliulşi Comisia, în cadrul atribuţiilor care le revin, să
depunătoate eforturile în vederea adoptării, dacăva fi cazulşi în măsura în care va fi posibil, în
termenul de cinci ani prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din protocolul privind dispoziţiile tranzitorii,
a actelor juridice care modificăsau care înlocuiesc actele menţionate la articolul 10 alineatul (1) din
respectivul protocol.
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C. DECLARAŢIILE STATELOR MEMBRE

În plus, Conferinţa ia act de declaraţiile enumerate în continuareşi anexate la prezentul act final:

51. Declaraţia Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naţionale

Belgia precizeazăcă, în temeiul dreptului său constituţional, atât Camera Reprezentanţilor, câtşi
Senatul Parlamentului Federalşi Adunările parlamentare ale Comunităţilorşi ale Regiunilor acţionează,
în funcţie de competenţele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale sistemului parlamentar
naţional sau de camere ale Parlamentului naţional.

52. Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii
Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii
Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al

Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria,
a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Sloveniaşi a Republicii

Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene

Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria,
Portugalia, România, Sloveniaşi Slovacia declarăcădrapelul reprezentând un cerc cu douăsprezece
stele aurii pe fond albastru, imnul extras din„Oda Bucuriei”din Simfonia a IX-a de Ludwig van
Beethoven, deviza„Unităîn diversitate”, euro ca monedăa Uniunii Europeneşi ziua Europei sărbătorită
pe data de 9 mai, continuăsăreprezinte pentru aceste state simbolurile apartenenţei comune a
cetăţenilor Uniunii Europeneşi ale legăturii lor cu aceasta.

53. Declaraţia Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene

1. Republica Cehăreaminteşte cădispoziţiile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene se
adreseazăinstituţiilorşi organismelor Uniunii Europene, cu respectarea principiului subsidiarităţiişi a
repartizării competenţelor între Uniunea Europeană şi statele membre, astfel cum se reafirmăîn
Declaraţia (nr. 18) referitoare la delimitarea competenţelor. Republica Cehăsubliniazăfaptul că
dispoziţiile acesteia se adreseazăstatelor membre numai în măsura în care acestea pun în aplicare
dreptul Uniuniişi nu atunci când acestea adoptă şi pun în aplicare dreptul naţional în mod independent
de dreptul Uniunii.
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2. Republica Cehăsubliniază, de asemenea, faptul căaceastăcartănu extinde domeniul de aplicare a
dreptului Uniuniişi nu instituie noi competenţe ale Uniunii. Aceasta nu restrânge domeniul de aplicare
a dreptului naţionalşi nu restrânge niciuna dintre competenţele existente ale autorităţilor naţionale în
acest domeniu.

3. Republica Cehăsubliniazăfaptul că, în măsura în care carta recunoaşte drepturişi principii
fundamentale, astfel cum rezultăacestea din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, aceste
drepturişi principii trebuie săfie interpretate în conformitate cu tradiţiile menţionate.

4. De asemenea, Republica Cehăsubliniazăcăniciuna dintre dispoziţiile cartei nu poate fi interpretată
ca restrângând sau aducând atingere drepturilor omuluişi libertăţilor fundamentale recunoscute, în
domeniile de aplicare corespunzătoare, de dreptul Uniuniişi de convenţiile internaţionale la care
Uniunea sau toate statele membre sunt părţi,şi în special de Convenţia europeanăpentru apărarea
drepturilor omuluişi a libertăţilor fundamentale, precumşi prin constituţiile statelor membre.

54. Declaraţia Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii
Ungare, a Republicii Austriaşi a Regatului Suediei

Germania, Irlanda, Ungaria, Austriaşi Suedia iau act de faptul cădispoziţiile esenţiale din Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice nu au făcut obiectul unor modificări de fond de la
intrarea în vigoare a tratatului menţionat anterior,şi căeste necesarăo actualizare. Prin urmare, acestea
sunt în favoarea ideii unei conferinţe a reprezentanţilor guvernelor statelor membre care ar trebui
convocatăcât mai repede posibil.

55. Declaraţia Regatului Spanieişi a Regatului Unit al Marii Britaniişi
Irlandei de Nord

Tratatele se aplică, de asemenea, Gibraltarului, ca teritoriu european ale cărui relaţii externe sunt
gestionate de un stat membru. Acest lucru nu implicănicio modificare a poziţiilor statelor membre în
cauză.

56. Declaraţia Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind
poziţia Regatului Unitşi a Irlandei referitor la spaţiul de libertate, securitate

şi justiţie

Irlanda îşi afirmăangajamentul faţăde Uniune ca un spaţiu de libertate, securitateşi justiţie prin
respectarea drepturilor fundamentale, a sistemelor juridiceşi a tradiţiilor diferite ale statelor membre, în
care cetăţenii beneficiazăde un grad sporit de siguranţă.

În consecinţă, Irlanda îşi declarăintenţia fermăde a-şi exercita dreptul recunoscut în temeiul arti-
colului 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unitşi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate,
securitateşi justiţie de a participa, pe cât posibil, la adoptarea măsurilor aflate sub incidenţa părţii a
treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
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Îndeosebi, Irlanda va participa, pe cât posibil, la măsurile în domeniul cooperării poliţieneşti.

De asemenea, Irlanda reaminteşte că, în conformitate cu articolul 8 din protocol, poate notifica
Consiliului, în scris, dorinţa sa de a nu se mai afla sub incidenţa dispoziţiilor protocolului. Irlanda
intenţioneazăsăreexamineze funcţionarea acestor dispoziţii în termen de trei ani de la intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona.

57. Declaraţia Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului
European

Italia constatăcă, în conformitate cu articolul 8 A (renumerotat articolul 10)şi articolul 9 A
(renumerotat articolul 14) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Parlamentul European este compus
din reprezentanţii cetăţenilor Uniunii, a căror reprezentare este asiguratăîn mod proporţional
descrescător.

De asemenea, Italia constatăcă, în temeiul articolului 8 (renumerotat articolul 9) din Tratatul privind
Uniunea Europeană şi a articolului 17 (renumerotat articolul 20) din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene, este cetăţean al Uniunii orice persoanăcare are cetăţenia unui stat membru.

Prin urmare, Italia considerăcă, fărăa aduce atingere deciziei referitoare la legislatura 2009-2014, orice
decizie adoptatăde Consiliul European, la iniţiativa Parlamentului Europeanşi cu aprobarea acestuia,
referitoare la stabilirea componenţei Parlamentului European, trebuie sărespecte principiile menţionate
la articolul 9 A (renumerotat articolul 14) alineatul (2) primul paragraf.

58. Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungareşi a Republicii
Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate

Fărăa aduce atingere ortografierii unificate a denumirii monedei unice a Uniunii Europene menţionată
de tratateşi celei care figureazăpe bancnoteşi monede, Letonia, Ungariaşi Malta declarăcă
ortografierea numelui monedei unice, inclusiv a derivatelor sale, folosităîn versiunea în limba letonă,
în versiunea în limba maghiară şi în versiunea în limba maltezăa tratatelor nu produce efecte asupra
regulilor existente ale limbii letone, ale limbii maghiareşi ale limbii malteze.

59. Declaraţia RegatuluiŢărilor de Jos cu privire la articolul 270a din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

RegatulŢărilor de Jos va aproba o decizie de tipul celei menţionate la articolul 270a alineatul (2) al
doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene atunci când revizuirea deciziei
menţionate la articolul 269 al treilea paragraf din tratatul menţionat anterior va oferi RegatuluiŢărilor
de Jos o soluţie satisfăcătoare pentru situaţia sa de plăţi net negativă, în exces faţăde bugetul Uniunii.
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60. Declaraţia RegatuluiŢărilor de Jos cu privire la articolul 311 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

RegatulŢărilor de Jos declarăcăva prezenta o iniţiativăîn vederea adoptării unei decizii în
conformitate cu cea menţionatăla articolul 311a alineatul (6), destinatămodificării statutului Antilelor
Olandezeşi/sau al Arubei în raport cu Uniunea, numai în temeiul unei decizii adoptate în conformitate
cu statutul RegatuluiŢărilor de Jos.

61. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene

Carta nu aduce în niciun fel atingere dreptului statelor membre de a legifera în domeniul moralităţii
publice, al dreptului familiei precumşi în domeniul protecţiei demnităţii umaneşi al respectării
integrităţii fiziceşi morale a fiinţei umane.

62. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Poloniaşi în Regatul

Unit

Polonia declarăcă, având în vedere tradiţia mişcării sociale„Solidaritatea”şi contribuţia sa semnificativă
la lupta pentru drepturi socialeşi de muncă, respectăpe deplin drepturile socialeşi de muncăstabilite
prin dreptul Uniuniişi, în special, pe cele reafirmate în titlul IV din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene.

63. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord cu
privire la definiţia noţiunii„resortisanţi”

În ceea ce priveşte tratateleşi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomiceşi orice
act derivat din aceste tratate sau rămas în vigoare în temeiul acestora, Regatul Unit reia declaraţia sa din
31 decembrie 1982 privind definiţia noţiunii„resortisanţi”, iar expresia„cetăţeni ai teritoriilor britanice
dependente”trebuie înţeleasăca„cetăţeni ai teritoriilor britanice de peste mări”.

64. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord cu
privire la dreptul de vot la alegerile parlamentare europene

Regatul Unit observăfaptul căarticolul 9 A din Tratatul privind Uniunea Europeană şi alte dispoziţii ale
tratatelor nu sunt destinate modificării bazei dreptului de vot la alegerile parlamentare europene.
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65. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britaniişi Irlandei de Nord cu
privire la articolul 61 H din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

Regatul Unit este pe deplin în favoarea unei acţiuni solide privind adoptarea de sancţiuni financiare
destinate săprevină şi săcombatăactele de terorismşi alte acte similare. Astfel, Regatul Unit îşi declară
intenţia de a-şi exercita, în temeiul articolului 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unitşi a
Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitateşi justiţie, dreptul care i s-a conferit, de a lua parte la
adoptarea tuturor propunerilor făcute în conformitate cu articolul 61 H din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.
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