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Instituţiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa.
O perspectivă de drept constituţional

Consideraţii introductive
Premisa de la care plecăm în lucrarea de faţă are în vedere
faptul că instituţiile UE au o natură juridico-politică originală,
deoarece nu pot fi încadrate cu titlu definitiv şi exclusiv întrunul din tiparele juridice şi politice existente, premisă stând la
baza teoriei noastre conform căreia însăşi Uniunea Europeană are
o natură originală pe plan juridic şi politic, fiind o structură
complexă, dinamică, evolutivă, însă mai ales, înzestrată cu
numeroase elemente inovative ce o disting de alte structuri politice.
Uniunea Europeană, în evoluţia sa (în special pe plan
instituţional, deoarece aceasta ţine de preocuparea lucrării de faţă) de
la arhitectura instituţională elaborată prin tratatul de la Maastricht şi
până la tratatul de la Nisa (inclusiv) apare ca un sistem politic inedit,
instituţiile sale majore (Comisia, Parlamentul European, Consiliul,
Consiliul European, CJCE) presupunând atât în compunerea cât şi
în funcţionarea lor, elemente şi mecanisme de inspiraţie statală
(astfel, PE se poate asemăna unui parlament naţional prin faptul că
este format din deputaţi europeni aleşi prin vot direct, universal şi
secret de către cetăţenii europeni, dar şi prin faptul că participă la
elaborarea actelor legislative europene sau pentru că poate trage
la răspundere politică, prin moţiune de cenzură, executivul
european- Comisia). Dacă ar fi să ne oprim doar la acest exemplu,
observăm că similitudinea dintre PE şi un parlament dintr-un stat
membru UE nu poate merge prea departe, deoarece PE nu
reprezintă „legiuitorul european suprem sau unic”, împărţind
prerogativele legislative cu o instituţie interguvernamentală,
Consiliul. De asemenea, în politica externă a Uniunii, în adoptarea
tratatelor internaţionale între state terţe sau organizaţii internaţionale
şi Comunităţile Europene (care au personalitate juridică expres
recunoscută de tratatele comunitare, în vreme ce Uniunii ca atare, o
parte a doctrinei îi recunoaşte o o personalitate juridică implicită, de
facto, alţi autori negând, dimpotrivă, că Uniunea ar avea o astfel de
personalitate juridică) sau în procedura de revizuire a tratatelor, rolul
PE apare mai degrabă ca unul secundar, uneori chiar neglijabil, în
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comparaţie cu rolul decizional preeminent în aceste domenii, pe care
tratatele îl acordă Consiliului de Miniştri.
Nu considerăm că am diminua complexitatea şi originalitatea
instituţiilor UE dacă le-am privi prin prisma dreptului constituţional
şi a principalelor sale concepte juridice. De fapt, lucrarea de faţă este
una interdisciplinară, deoarece îşi propune să analizeze juridic
instituţiile majore ale UE, atât din perspectiva dreptului
constituţional cât şi din cea a dreptului instituţional european.
Cu toate acestea, vom observa pe tot parcursul lucrării de faţă, că
există numeroase deosebiri între instituţiile UE pe care le
propunem spre o asemenea analiză şi organele de stat
(parlament, guvern, preşedinţie, instanţa judecătorească). De
asemenea, vom observa că ar fi cu totul nepotrivit, chiar
hazardat, o aplicare exclusivistă, rigidă, a teoriei separaţiei
puterilor în stat propusă de Montesquieu, pentru a explica
organizarea şi funcţionarea instituţiilor UE (există controverse
inclusiv în ceea ce priveşte existenţa unor „puteri” la nivel
european).
Din întregul sistem politic al UE, a cărui complexitate
instituţională s-a format şi s-a consolidat în timp, prin efectele
succesive şi inovative ale tratatelor comunitare şi modificatoare, am
ales a analiza în lucrarea de faţă doar anumite instituţii, considerate
principale şi ilustrative pentru evoluţia instituţională şi politică a
Uniunii Europene: Parlamentul European, Comisia Europeana,
Consiliul UE (sau Consiliul de Miniştri - în lucrare vom utiliza
ambele denumiri), Consiliul European, Curtea de Justiţie (sau Curtea
de Justiţie a UE, în viziunea tratatului constituţional din 2004). De
asemenea, am simţit nevoia de a introduce secţiuni specifice,
dedicate unei comparaţii juridice dintre instituţia „şefului de stat” şi
decelarea, în cadrul instituţional UE al unei instituţii similare; o altă
secţiune are ca subiect Ministrul Unional al Afacerilor Externe,
analizat în raport cu un ministru dintr-un guvern naţional. În fine, o
altă secţiune este închinată demonstrării naturii juridico-politice
originale a Preşedintelui Comisiei în raport cu prim-ministrul unui
guvern naţional.
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