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Abstract 
Prezenta lucrare pune în discuţie rolul şi funcţiile Parlamentului European ca actor în 

construcţia comunitară europeană. După trecerea în revistă a literaturii asupra Parlamentului 

European şi a teoriilor elaborate în legătură cu evoluţia acestei instituţii, lucrarea se concentrează, 

la nivelul studiului de caz, pe o politică interguvernamentală, Politica Externă şi de Securitate 

Comună, încercând să demonstreze că, chiar şi într-un domeniu aproape exclusiv 

interguvernamental, Parlamentul îşi utilizează funcţiile legislative sau cele normative pentru a 

exercita control parlamentar. Studiul de caz se concentrează pe funcţiile Parlamentului European în 

urma Tratatului de la Lisabona şi pe perspectivele de extindere a acestor funcţii în urma acordării, 

în cadrul aceluiaşi tratat, unor competenţe şi pentru parlamentele naţionale. La nivel conceptual, 

legătura dintre PE şi parlamentele naţionale este operaţionalizată prin intermediul noţiunii de câmp 

parlamentar multinivel.  
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Obiectivul cercetării 

Această lucrare explorează rolul Parlamentului European în cadrul relaţiilor externe ale UE. 

Fixându-şi un astfel de obiectiv, prezenta lucrare îşi propune să substituie un gol în cadrul 

literaturii, care – dată fiind extrema importanţă a controlului democratic al Parlamentului Eurpean 

pentru legitimitatea UE ca şi contrucţie politică – se remarcă prin absenţa unui corp substanţial de 

studii în această privinţă1. De asemenea, această lucrare îşi propune să exploreze rolul 

Parlamentului European în arhitectura instituţională a Uniunii Europene dintr-o dublă perspectivă.  

Pe de o parte, lucrarea explorează evoluţia PE de la o instituţie consultativă –aşa cum apare 

în cadrul tratatelor fondatoare ale UE, la o instituţie care, odată cu Tratatul de la Lisabona, 

dobândeşte competenţe legislative chiar şi în domeniile foarte sensibile ale activităţii UE din 

perspectiva statelor naţionale – cum ar fi securitatea, apărarea sau justiţia şi afacerile interne. Acest 

aspect se întâmplă prin eliminarea, în cadrul Tratatului de la Lisabona, a distincţiei dintre 

cheltuilile obligatorii şi cele non-obligatorii, ceea ce înseamnă în practică că  

Lucrarea argumentează de asemenea că, chiar şi în cadrul unor domenii politice în care 

Parlamentul European nu are competenţe legislative directe, acesta le foloseşte pe cele existente ca 

modalitate de exercitare a controlului parlamentar.  

Între aceste domenii, guvernate nu legislativ, ci prin directive, poziţii şi acţiuni, Parlamentul 

nu are competenţe directe. În general, în această categorie pot fi încadrate domeniile politice care 

ţin de politica externă. Acestea sunt domenii foarte sensibile din perspectiva suveranităţii statelor 

naţionale şi ele constituie principala preocupare a lucrării de faţă, aceasta încercând să evalueze 

rolul PE în cadrul acestor politici. De ce este necesară o asemenea evaluare?  

Din perspectiva literaturii de specialitate, considerăm că o asemenea evaluare este importantă 

întrucât Parlamentul European este o instituţie aproape inexistentă în cadrul disciplinar al studiilor 

de securitate, datorită faptului că nu a fost încă elaborată o legătură între competenţele legislative 

ale PE, cum ar fi competenţa bugetară şi posibilitatea acestei instituţii de a se constitui ca actor în 

cadrul politicii externe şi de securitate a UE.  

                                                             
1 Dirk Peters, Wofgang Wagner şi Nicole Deitelhoff „Parliaments and European Security Policy: Mapping the 
Parliamentary Field”, European Integration online Papers (EIoP), 2010, http://eiop.or.at/eiop/texte/2010-012a.htm. 
doi:10.1695/2010012.p. 3. 
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Formularea problemei 
Problema dezbătută în cadrul acestui studiu este în primul rând una teoretică. Literatura 

asupra Parlamentului European se remarcă nu numai printr-o extraordinară diversitate tematică, dar 

mai ales printr-o diversitate a cadrelor disciplinare din care este abordată. Aşa cum se poate vedea 

şi în al doilea capitol al acestei lucrări, identificăm trei tipuri de abordări:  

1. Abordări sociologice ale PE 

2. Abordări ale ştiinţelor politice asupra PE 

3. Abordări ale studiilor de securitate asupra PE 

Astfel, am identificat faptul că abordările sociologice şi cele din ştiinţele politice se 

concentrează în primul rând asupra noţiunii de deficit democratic, utilizând argumente care se 

întind de la lipsa unui demos european (sociologice) şi până la insuficientul mandat 

reprezentaţional al PE (ştiinţele politice) pentru a argumenta necesitatea unei mai aprofundate 

legitimităţi democratice a Uniunii Europene. Aşa cum vom explica pe larg în capitolul II, mandatul 

reprezentaţional al PE, chiar întărit de Tratatul de la Lisabona, unde această instituţie nu mai 

reprezintă „popoare”, ci „cetăţeni”, este diminuat de agenda guvernanţei participative 

implementată de Comisie de la începutul anilor ’90. Astfel, Comisia îşi apropriază relaţia cu 

societatea civilă tocmai într-o tentativă de a înlocui demosul politic naţional cu un demos politic 

european, subminând astfel reprezentarea societăţii civile la nivel de Parlament.  

Ceea ce am identificat totuşi în cadrul literaturii este aspectul că în anumite domenii politice, 

mai ales cele în care suveranitatea naţională este un punct sensibil, precum PESC, agenda 

guvernanţei participative nu are cum să funcţioneze şi, deci, democratizarea procesului decizional 

are loc nu prin implicarea tuturor (sau a celor mai mulţi) actori atinşi de rezultatul legislativ al 

acestui proces, ci prin exercitarea controlului parlamentar de către PE.  

Aşa cum se va vedea în cadrul capitolului teoretic, exercitarea acestui control reprezintă o 

problemă pregnantă în literatură, precum şi miza dezbaterii principale din studiile europene, aceea 

între interguvernamentalism şi supranaţionalism. Pe de o parte, paradigma interguvernamentală 

afirmă că sursa principală a cunoaşterii în ceea ce priveşte competenţele fiecărei instituţii, precum 

şi practica politică a Uniunii Europe sunt tratatele. Privind problema din această perspectivă, 

paradigma interguvernamentală se uită prea puţin la acordurile care reglementează practica politică 

cotidiană a ansamblului instituţional al Uniunii Europene, şi anume acordurile interinstituţionale. 
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Aşa cum vom arăta în capitolul de dedicat evoluţiei instituţionale a Parlamentului European şi a 

competenţelor sale în cadrul politicii externe, competenţa bugetară a Parlamentului în PESC la 

nivel de tratate pare extrem de slabă, ea fiind întărită tocmai la nivelul acordurilor 

interinstituţionale.  

Pe de altă parte, supranaţionaliştii îşi argumentează poziţia privind de obicei înspre Comisie, 

în calitatea ei de „executiv” european, Parlamentul fiind adus în discuţiile privind 

supranaţionalismul doar prisma argumentul că formarea unor grupuri politice transnaţionale în 

cadrul PE, care votează ideologic şi nu conform intereselor naţionale dictate de Consiliu, dă 

dimensiunea acestuia ca instituţie transnaţională2 şi, într-o oarecare măsură, ca instituţie 

supranaţională capabilă de autonomie în formularea propriei poziţii sau agende.  

Ceea ce argumentăm în cadrul acestei lucrări este faptul că mai putem vorbi de încă o faţetă 

a dimensiunii Parlamentului European de instituţie supranaţională. Această faţetă are, în opinia 

noastră, două dimensiuni: una legislativă şi una normativă.  

Dimensiunea legislativă constă în capacitatea sa de a asigura control democratic în domeniile 

prin excelenţă interguvernamentale, prin utilizarea şi maximizarea competenţelor legislative pe 

care deja le deţine, cum ar fi funcţia sa în cadrul procedurii bugetare.  

Diemnsiunea normativă ţine de capacitatea sa de a-şi maximiza capitalul informaţional prin 

utilizarea altor competenţe, cum ar fi competenţa, emblematică în ce priveşte domeniul relaţiilor 

externe, de a accepta sau respinge în bloc Comisia.  

Dimensiunea supranaţională a Parlamentului, operaţionalizată în acest fel, dă contur 

nucleului dur al lucrării noastre, şi anume acela de a pleda pentru considerarea PE ca actor în 

studiile de securitate.  

Întrebări de cercetare 

Întrebarea de cercetare adresată de prezentul studiu se referă la posibilităţile 
analitice de a considera Parlamentul European ca actor din perspectiva studiilor 
de securitate. 

                                                             
2 Abdul G. Noury Simon Hix, Gerard Roland, Democratic politics in the European Parliament, Cambridge 
University Press, 2008. 
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Această întrebare ne-a determinat să ne concentrăm studiul de caz asupra unei politici deja 

mult discutate în cadrul studiilor de securitate, Politica Externă şi de Securitate Comună, care dă 

principalele linii directoare şi în cadrul discuţiei referitoare la rolul de actor global al Uniunii.  

Ipoteze de cercetare 
 

Această lucrare propune două ipoteze de cercetare.  

Prima dintre acestea se referă la creşterea rolului Parlamentului în cadrul PESC a UE în 

urma Tratatului de la Lisabona, prin două prevederi ale acestuia: 

1. Tratatul de la Lisabona elimină distincţia dintre cheltuielile obligatorii şi non-obligatorii 

din bugetul UE, ceea ce extinde competenţele bugetare (de natură legislativă) ale 

Parlamentului asupra cheltuielilor operaţionale din cadrul bugetului PESC 

2. Tratatul de la Lisabona reia prevederea Tratatului Constituţional referitoare la numirea 

unui ministru de externe al UE, preluând însă acest mandat sub titulatura de „Înalt 

Reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii”. Datorită faptului că acesta este în 

acelaşi timp vicepreşedinte al Comisiei, iar Comisia este admisă sau respinsă în bloc de 

către Parlament3, Parlamentul îşi creşte în acest fel poziţia de negociere la nivelul PESC.  

 

Cea de-a doua ipoteză de cercetare propusă în cadrul acestei lucrări este aceea că 

Parlamentul European exercită în cadrul politicii de securitate a Uniunii Europene două 

tipuri de funcţii, care dau dimensiunea posibilităţii sale de a exercita control democratic: 

 Funcţii legislative, prin intermediul competenţelor bugetare. Aceste funcţii sunt extinse odată cu 

Tratatul de la Lisabona, care, aşa cum afirmam şi anterior, elimină diferenţierea dintre 

cheltuielile obligatorii şi cele non-obligatorii în cadrul bugetului UE. Acesta înseamnă, implicit, 

extinderea competenţei bugetare a Parlamentului şi pentru ceea ce, înainte de Lisabona, erau 

considerate cheltuieli operaţionale fără caracter militar sau de apărare, care sunt suportate de 

către statele membre atât înainte, cât şi după Lisabona (mecanismul Athena) 

                                                             
3 Ibid. 
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 Funcţii normative, prin intermediul informării şi consultării Parlamentului în cadrul PESC. De 

asemenea, această funcţie se mai exercită prin intermediul dezbaterilor bi-anule pe politică 

externă, în cadrul cărora Consiliul prezintă un raport cu privire la evoluţiile din cadrul PESC. 

Tot în cadrul funcţiei normative, mai integrăm şi posibilitatea oferită Parlamentului prin 

prevederea Tratatului de la Lisabona, conform căreia Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 

PESC, numit de Consiliu, este şi vicepreşedinte al Comisiei. Dat fiind faptul că Parlamentul are 

competenţa de a accepta sau a respinge Comisia în bloc şi faptul că, la nivel de practică politică, 

Parlamentul a reuşit totuşi să impună audierile individuale cu toţi membrii Comisiei, apare 

evident aspectul că Înaltul Reprezentant este obligat, prin dependenţa sa implicită de Parlament, 

să întreţină relaţii bune cu acesta şi, deci, să maximizeze informarea acestei instituţii în ce 

priveşte politica externă. Acest element îi conferă Parlamentului o mai bună poziţie de 

negociere în raport cu Consiliul.  

Structura lucrării şi designul cercetării 

Prezenta lucrare este constituită din patru capitole. După partea introductivă, care a prezentat 

până acum un tablou larg al literaturii dedicate Parlamentului European încercând să identifice 

principalele puncte în care litratura ajunge în dificultăţi analitice, primul capitol – cel dedicat 

revizuirii literaturii – îşi propune să exploreze explicaţiile referitoare la Parlament din trei domenii 

disciplinare: sociologia, ştiinţele politice şi studiile de securitate. În acest sens, capitolul găseşte ca 

principale puncte de depăşire a incongruenţelor disciplinare două concepte: conceptul de control 

parlamentar şi conceptul de câmp parlamentar multinivel4. 

Crum şi Fossum preiau conceptul de câmp dezvoltat de sociologul francez Pierre Bourdieu la 

începutul anilor ’80 în ideea de a elabora asupra relaţiilor care se stabilesc între Parlamentul 

European şi celelalte instituţii parlamentare de la nivelul statelor membre sau al organizaţiilor 

internaţionale. Un exemplu în acest sens ar fi faptul că, la nivelul Parteneriatului Estic s-a dezvoltat 

o adunare parlamentară care stabileşte legătura dintre parlamentele naţionale ale ţărilor terţe 

semnatare şi Parlamentul European. Conform lui Crum şi Fosssum, a dezvolta un antagonism 

conceptual între parlamentul european şi parlamentele naţionale reprezintă un demers conceptual 

                                                             
4 Ben Crum şi John E. Fossum, „The Multilevel Parliamentary Field: a framework for theorizing representative 
democracy in the EU," European Political Science Review 1, no. 02, 2009, 
http://dx.doi.org/10.1017/S1755773909000186. 
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depăşit, propunând în schimb analizarea acestor instituţii şi a relaţiilor dintre ele în cadrul 

conceptului de câmp, care permite în mod particular analiza relaţiilor inter-instituţionale. Problema 

este explorată şi ulterior, în cadrul capitolului dedicat studiului de caz, în care discutăm şi 

implicaţiile noilor competenţe acordate parlamentelor naţionale prin Tratatul de la Lisabona pentru 

posibilităţile de control democratic al instituţiilor parlamentare la nivelul PESC.  

Capitolul al III-lea, cel dedicat teoriei, dezvoltă o discuţie în jurul conceptului de putere 

normativă, încercând să determine în ce măsură dreptul Parlamentului de a fi informat şi consultat 

în legătură cu PESC îi poate folosi în vederea creşterii controlului său democratic asupra acestui 

areal politic. În cadrul acestui capitol integrăm discuţia în dezbaterea teoretică mai largă dintre 

interguvernamentalism şi supranaţionalism, argumentând că teza deficitului democratic, 

argumentată în ce priveşte PESC prin lipsa competenţelor directe, consfinţite la nivel de tratat, ale 

PE în acest doemniu politic poate fi combătută prin focalizarea cercetării asupra acordurilor 

interinstituţionale, întrucât conţinutul acestora dă o imagine mai fidelă a practicii politice 

interinstituţionale curente. Un argument în plus îl constituie şi teza parlamentarizării Uniunii 

Europene, care susţine că, chiar dacă parlamentul nu are competenţe directe în cadrul PESC, 

agenda sa în acest domeniu politic este implementată prin ceea ce autorii tezei au numit presiune 

normativă, respectiv posibilitatea Parlamentului de a utiliza argumente normative, precum 

legitimitatea democratică, pentru a-şi exercita controlul parlamentar.  

Capitolul al treilea, dedicat istoriei Parlamentului European la nivel de tratate şi a 

competenţelor acestuia în domeniul PESC dezvoltă mai departe teza parlamentarizării şi o 

contextualizează la nivelul acordurilor interinstituţionale care au marcat perioada de la Maastricht 

la Tratatul Constituţional, insistând asupra mecanismelor bugetare care dau contur controlului 

parlamentar în această perioadă.  

Capitolul al IV-lea este dedicat studiului de caz. Acesta se focalizează asupra oportunităţilor 

de control parlamentar deschise de tratatul de la Lisabona. Astfel, în urma unei discuţii asupra 

precedrilor Tratatului de la Lisabona în ce priveşte PESC, capitolul se continuă cu problematizarea 

noţiunii de câmp parlamentar multinivel în contextul noilor competenţe acordate parlamentelor 

naţionale. Capitolul propune o discuţie asupra Tratatului de la Lisabona în lumina ipotezelor de 

cercetare. Astfel, se pun în discuţie noile competenţe bugetare ale Parlamentului, precum şi 
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oportunitatea unei mai bune informări şi consultări a acestei instituţii prin controlul pe care îl 

exercită asupra Înaltului Reprezentant.  

Lucrarea se finalizează cu partea de concluzii, care propune o discuţie asupra rezultatelor 

obţinute în cadrul acestei lucrări, dar şi a limitelor cercetării, înaintând de asemenea o agendă 

pentru viitoarele cercetări referitoare la Parlamentul European ca actor în politica de securitate.  

 


