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I. OPINIE, OPINII...

Cum am putea studia Uniunea Europeana
Oana Andreea Ion

How Can We Study the European Union?
Abstract: Although the literature referring to European
integration has advanced a lot in the last decade, it remains
difficult to achieve a concord regarding the causes and the future
of the integration process. European integration would be usually
associated with intense institutionalized forms of cooperation
both economic and political with the purpose to establish a united
Europe. The new perspectives are much more interested in
problems like process efficiency in making a decision, the daily
aspects of life, bringing about the orientation to the governance of
these studies.
Keywords: institutional, integration, intergovernmentalism,
international, neo-functionalism, EU, nation state, European
studies, theories
Abstract: Literatura referitoare la integrarea europeana a
avansat substantial in ultimul deceniu, cu toate acestea ramane
la fel de greu de atins un consens privind cauzele si viitorul
procesului de integrare. Integrarea europeana ar fi de obicei
asociata cu forme intens institutionalizate de cooperare atat
economica, cat si politica, cu scopul de a ajunge la o Europa
unita intr-un singur bloc. Noile perspective sunt interesate mai
mult de aspecte precum eficientizarea procesului de luare a
deciziei, de aspectele cotidiene ale vietii politice, fiind vorba
despre orientarea catre guvernanta a acestor studii.
Cuvinte cheie: institutional, integrare, interguvernamentalism,
international, neofunctionalism, UE, stat-natiune, studii europene,
teorii.
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Dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, nu a existat un interes academic
pentru Uniunea Europeana ca atare, aceasta noua entitate in devenire
fiind conceputa in general ca un laborator empiric de mari dimensiuni
pentru testarea viabilitatii teoriilor vremii, cu un accent particular pe
chestiuni punctuale importate din domeniul Relatiilor Internationale,
extrem de puternic in acele vremuri: asigurarea pacii in noua ordine
internationala stabilita si viabilitatea statului-natiune westphalian pentru
indeplinirea acestui scop. In acest context au aparut, astfel,
raspunsurile

„europene”

concretizate

in

eforturile

initiale

ale

federalistilor si, mai putin, ale functionalistilor, cu avantul ulterior
cunoscut

de

neofunctionalism,

interguvernamentalism,

diversele

institutionalisme si noile demersuri teoretice.
Pentru B. Rosamond, „teoria integrarii este – sau poate, mai degraba –
a fost aripa teoretica a miscarii studiilor despre UE” (2000:1). Studiul
integrarii europene este tributar modului de intelegere a UE si a
contextualizarii acesteia. Majoritatea analistilor clasifica abordarile
astfel (Rosamond, Wallace et. all. etc.):
1. UE

ca

organizatie

internationala

(de

exemplu,

interguvernamentalismul);
2. UE ca o noua entitate in schimbare, asemanatoare statului (de
exemplu, neofunctionalismul combinat cu o agenda federalista);
3. UE ca si guvernanta (noile abordari);
4. UE ca fenomen distinct, sui generis, viziune subscrisa uneori
categoriei anterioare referitoare la guvernanta, desi este o idee care
apare, in diferite grade, in majoritatea abordarilor.
Fossum (2006) subliniaza lipsa de consens a celor care se refera la UE
ca entitate sui generis, din punctul lui de vedere demersurile care s-ar
incadra in aceasta viziune trebuind sa sublinieze foarte clar, pe de o
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parte, o UE care se indeparteaza de modelul statului-natiune, dar si, pe
de alta parte, valabilitatea ofertei statele. Astfel, pentru el, exista patru
pozitii care iau in discutie natura relatiei UE – stat-natiune:
1. „UE ca subset regional al unui proces transnational mai larg de
state care au tendinta de a se dezasambla”, mutand accentul de pe
guvernare pe guvernanta;
2. UE ca exemplu de „transformare statului-natiune” care ar putea
conduce la un nou tip de organism teritorial, neexistand inca un
fenomen similar in sistemul international;
3. UE ca modalitate de a „salva Westphalia”, originalitatea arhitecturii
institutionale fiind folosita de fapt in acest scop interguvernamental;
4. UE ca un stat nou (regulatory). (Fossum, 2006: 96).
Dupa cum se observa din clasificarile anterioare, „in timp ce literatura
referitoare la integrarea europeana a avansat substantial in ultimul
deceniu, ramane la fel de greu de atins un consens privind cauzele si
viitorul procesului de integrare” (Pollack, 2005: 25). In primul rand,
frapant la teoriile integrarii, este faptul ca nu exista un acord academic
legat de intelesul termenului integrare, mai ales de integrare
europeana. Desigur, exista destule definitii „cuminti” care incearca sa
explice la un nivel cat mai abstract acesti termeni. Astfel, integrarea ar
fi „un concept general care implica actul de a combina parti pentru a
forma un intreg unificat – un proces dinamic de schimbare”, in timp ce
integrarea europeana ar fi „de obicei asociata cu forme intens
institutionalizate de cooperare” atat economica, cat si politica, cu
scopul de a ajunge la o Europa unita intr-un singur bloc (Cini, 2007:
459-460). Aceasta definitie are meritul de a incerca, cu mult tact, sa
evite una dintre principalele critici aduse sintagmei, aceea de a fi total
neadecvata ca demers de referire unitara la marile teorii care au
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analizat acest spatiu incepand cu mijlocul secolului trecut. Astfel, daca
referirea la integrare se potriveste neofunctionalismului si celorlalte
teorii supranationale ale constructiei europene, nu trebuie uitat
interguvernamentalismul si incapatanarea acestuia de a se referi la
cooperare si nu la o integrare europeana tintind un scop abstract si
inutil.
Iata insa si o serie de definitii sau explicatii ale ideii de integrare care
relegitimeaza conceptul si pastrarea utilizarii sintagmei referitoare la
„teoriile integrarii”. Pentru Wiener si Diez, „teoria integrarii europene
este asadar arena reflectiilor sistematice asupra procesului de
intensificare a cooperarii politice in Europa si a dezvoltarii de institutii
politice comune, precum si asupra rezultatelor acestora. Include, de
asemenea, in contextul acestui proces, teoretizarea constructiilor, in
schimbare, de identitati si interese ale actorilor sociali” (2004: 4). O alta
viziune similara care salveaza conceptul de integrare prin evidentierea
laturii procesuale si nu finale a acestuia ii apartine lui T. Diez:
„Integrarea europeana nu este nici un proiect unidirectional mergand
catre spatii politice mai ample, nici un instrument aflat in exclusivitate la
dispozitia statelor membre” (Diez, 2006: 248).
Trebuie mentionat ca teoriile clasice ale integrarii la care exista referiri
in

acest

context

sunt

proto-teoriile

integrarii

(federalismul,

functionalismul etc.), neofunctionalismul, interguvernamentalismul, dar
si teorii mai recente precum noile institutionalisme sau social
constructivismul1. Desi uneori ultimele doua curente sunt limitate la

1

Facand o paralela cu paradigmele existente in Relatiile Internationale, din aceasta
lista lipseste marxismul. Acesta a fost insa prea putin influent la nivelul Uniunii
Europene, ceea ce nu inseamna, desigur, ca nu au fost cercetatori interesati de
perspectiva influentei capitalismului in conturarea unei Europe unite, categoric
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statutul de noi teorii ale integrarii, decizia de a selecta aceste unitati de
analiza ca mari teorii se bazeaza, pe de o parte, pe puncte de vedere
similare intalnite in literatura de specialitate (v. Pollack, 2005) si, pe de
alta parte pe coerenta si complexitatea esafodajului conceptual intern
care le distinge de caracterul teoretic de rang mediu al noilor studii
privind integrarea.
Pentru majoritatea autorilor, marile teorii ale integrarii nu mai au
aplicabilitate contemporana. Desuetudinea marilor explicatii pe care
incercau sa le ofere nu inseamna, insa, ca si-au pierdut in totalitate
atractivitatea pentru noii cercetatori. In plus, ar trebui amintita si
necesitatea studierii acestor teorii, ea fiind triplu localizata de Wiener si
Diez in „explicarea proceselor si a rezultatelor integrarii; reforma
democratica si bazele legitimitatii; fundamentul teoretic al modului de
lucru al institutiilor” (2004: 4). De exemplu, neofunctionalismul pare a fi
un cadru explicativ viabil pentru dezvoltarea Comisiei (agenda proprie,
loialitate

a

comisarilor

fata

de

UE

demonstrata

atat

de

regulement/tratate, cat si de practica), interguvernamentalismul pentru
activitatea Consiliului, constructivismul pentru imaginea Parlamentului.
O situatie stranie, dar demonstrativa pentru unicitatea Uniunii.
Din punctul de vedere al lui M. A. Pollack (2005), studiile europene
clasice, sub influenta Relatiilor Internationale, au fost interesate cu
precadere de procesul integrarii, in detrimentul celui al elaborarii
politicilor. Cu toate acestea, daca marile teorii erau acuzate de un prea
mare grad de generalitate, noile demersuri par sa fie afectate de o
sectoralizare acutizata. Altfel spus, desi complexitatea fenomenului
constructiei europene a devenit unanim recunoscuta, multiplicarea

polarizate in urma concentrarii de capital. Pentru mai multe informatii, v. de exemplu
lucrarile lui Ernest Mandel, Stuart Holland sau Peter Cocks.
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directiilor de analiza a acesteia poate conduce la noi probleme
teoretice.
Desi sunt cunoscute in general drept „noile teorii” ale integrarii
europene, majoritatea analistilor fac precizarea fie ca sunt mai mult
abordari decat teorii, fie le ofera statutul bine delimitat de teorii de rang
mediu (middle-range theories), catalogate totusi nu ca un regres, ci ca
un pas inainte al demersurilor teoretice prin racordarea studiilor
europene la studiile socio-politice contemporane.
De aceea, in paralel cu disputa neintrerupta dintre neofunctionalism si
interguvernamentalism, o parte dintre cercetatorii Uniunii Europene au
inceput treptat sa ridice o serie de problematici diferite fata de cele
analizate de teoriile reprezentative ale perioadei, intrebandu-se daca
nu

cumva

dihotomia

entitate

supranationala

vs.

organizatie

internationala clasica in perceperea UE nu putea fi temperata prin
asezarea acesteia pe o axa si prin luarea in considerare a diverselor
posibilitati existente intre cele doua extreme. In fond, la o analiza
atenta, eforturile de a identifica acele trasaturi care sa permita definirea
categorica a UE drept „x” sau „y” produc la un moment dat, atat in
cazul neofunctionalismului, cat si in cel al interguvernamentalismului,
schimbari in ceea ce priveste tipologia acestor teorii, ele parand acum
mai mult „teorii politice vazute ca stiinta politica teoretica”.
Referindu-se la anii '70, Rosamond clasifica noile interese de studiu ca
vizand, in primul rand, „conceptualizarea Comunitatilor Europene drept
un sistem politic complex posedand principii orientative diferite fata de
cele asociate cu 'integrarea'”, si in al doilea rand relationarea Uniunii cu
sistemul international aflat in schimbare (Rosamond, 2000: 88).
Astfel, sunt mentionate diferite contributii analitice derivand, initial, din
ambele teorii care cunoscusera consacrarea in studiile europene. Pe
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de o parte, trebuie amintita contributia lui D. J. Puchala si perceptia
acestuia asupra UE ca si „sistem de concordanta” care, desi nu neaga
primatul

statului

ca

actor

principal

(reminiscenta

interguvernamentalista), subliniaza totusi atat existenta unor niveluri
suplimentare care influenteaza procesele politice, cat si ponderea
diferita pe care aceste niveluri o au asupra diferitelor tipuri de procese,
astfel incat rezultatul final poate sa fie chiar diferit de jocurile cu suma
zero.
Pe de alta parte, nu trebuie uitate acele demersuri analitice influentate
de neofunctionalism, de exemplu conversiunea lui Haas petrecuta la
mijlocul anilor '70 si incercarile acestuia de a studia plurivalenta
procesului integrationist european. Conceptul utilizat pentru a descrie
confuzia generata atat in randul practicienilor, cat si in cel al analistilor,
de complexitatea tipurilor de actori, niveluri de interventie si influenta,
interdependenta acestora (care inlocuieste interesul pentru integrare,
ca urmare a influentei lui Keohane si Nye), necesitatea de cooperare
pentru concretizarea intereselor la fel de diferite etc. este cel de
„turbulenta”.
Descoperirea influentei potentiale a mediului extern sistemului UE care
ar putea totusi influenta dinamica interna a acestuia a insemnat o noua
deschidere pentru studiile europene (v. de exemplu, P.C. Schmitter si
ipoteza sa privind externalizarea), acestea incepand sa fie interesate
de aprofundarea fenomenului de disolutie a distinctiei dintre planurile
traditionale de actiune politica extern – intern.
In aceeasi categorie trebuie amintit si John Pinder, influentat probabil
de avantul experimentat de UE si interesat la mijlocul deceniului opt de
un fel de resuscitare a metodei Monnet prin ceea ce el numeste calea
neo-federalista, un nume nou pentru mai vechea idee de a pastra
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federalismul drept dezideratul final al eforturilor de constructie
europeana – mai ales in contextul extern in permanenta schimbare –
insa de a nu forta acest lucru, mentinand calea schimbarilor marginale.
Pentru Rosamond, care incepe sa vorbeasca deja despre existenta
unei multitudini de „Euro-futures”, contributia lui Puchala a anticipat o
serie de dezvoltari ulterioare precum guvernanta multistratificata sau
demersurile neo-institutionaliste. Haas, prin sublinierea incercarilor UE
de a face fata respectivei turbulente, este perceput de asemenea ca un
precursor al studiilor guvernantei multistratificate si al celor interesate
de interdependenta (Rosamond, 2000: 89, 92). Trebuie mentionat aici
insa faptul ca, desi interdependenta pare a fi potrivita pentru a
surprinde atat diversitatea fenomenului european, cat si imposibilitatea
ignorarii relatiei acestuia cu sistemul international, raman totusi
intrebari de genul: interdependenta economica genereaza automat
integrare politica? Ce fel de institutii ar presupune, mai ales intr-un
context globalizant? Se observa ca particularitatea acestor intrebari
aminteste de cele ale neofunctionalismului (mai ales avand in vedere
ca si interdependenta este concentrata tot pe proces, nu pe final) si, de
aceea, nu trebuie sa ne surprinda faptul ca sunt unii cercetatori care
spun ca dezvoltarea noilor eforturi teoretice, de reformare a UE etc. au
dus

la

transformarea

dihotomiei

neofunctionalism-

interguvernamentalism in discutii de tipul interguvernamentalism vs.
interdependenta.
Pollack, la randul sau, vorbeste despre o noua dihotomie existenta in
prezent in cadrul studiilor europene: rationalism vs. constructivism.
Atrage atentia in momentul prezentarii acestei dihotomii ca, prin
acestea, UE nu se mai margineste la a reflecta in studierea sa teorii din
RI (precum in cazul duelului anterior dintre neofunctionalisti si
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interguvernamentalisti), ci devine adesea „avangarda teoriei in
domeniul relatiilor internationale”, fiind un „laborator de studiu pentru
procese

mai

largi,

precum

globalizarea,

institutionalizarea

si

socializarea” (Pollack, 2005: 25). Exista, oricum, o linie de continuitate
a celorlalte dihotomii prezentate, in sensul in care studiilor optimiste si
celor

pesimiste”

privind

evolutia

UE,

Pollack

contrapune

neofunctionalistii si constructivistii, pe de o parte, rationalistilor si
interguvernamentalistilor.
Spatiul studiilor europene a devenit astfel extrem de flexibil; astfel, s-a
contestat

insusi

conceptul

de

integrare,

atat

din

perspectiva

neofunctionalista asupra acestuia (accentul pus de diversele tipuri de
actori generatoare de presiuni in vederea unei integrari care va
conduce in cele din urma la un stat supranational capabil sa asigure
nevoile componentelor sale, atat de securitate, cat si de bunastare), cat
si din cea interguvernamentalista (concentrata pe integrare sub
acceptiunea cooperarii unor state aflate in cautarea satisfacerii
intereselor nationale, cu modele de actiune circumscrise in general
tiparului oferit de organizatiile internationale clasice). Noile perspective
sunt interesate mai mult de aspecte precum eficientizarea procesului
de luare a deciziei, de aspectele cotidiene ale vietii politice, fiind vorba
despre orientarea catre guvernanta („the governance turn”) a acestor
studii, interesate mai putin de RI si mai mult de studiile comparative
sau axate pe politici publice. Este vorba in prezent fie de teorii
interesate de clarificari conceptuale, fie tot de teorii urmarind
construirea de modele politice explicative, insa, spre deosebire de
variantele consacrate, acestea raman la stadiul de rang mediu si par sa
ignore destul de mult latura prescriptiva.
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Printre aceste noi abordari putem aminti: analiza guvernantei,
abordarile policy-making, analiza retelelor de politici (accent pe
grupurile

de

actori

care

determina

informal

creionarea

si

implementarea unei politici anume), integrarea prin drept (analiza
dreptului comunitar si a importantei acestuia asupra procesului de
construire a EU), abordarea discursiva (accent pe segmente de analiza
precum guvernanta, politica externa, specificitatea proiectului european
etc.), perspectivele de gen etc. (v. Rosamond, 2000, 2007; Wiener si
Diez, 2004; Pollack, 2005).
Asadar, acordand un loc central elementelor UE si nu intregului
comunitar, noile teorii se delimiteaza de explicatiile clasice generale si
perspectivele lor influentate de Relatiile Internationale si de marile
„probleme” privind prezervarea pacii, caracterul statului etc. Ideea lor
centrala este aceea ca UE ar trebui analizata mai putin din perspectiva
RI, si mai mult din cea comparativa bazata pe metodologia clasica a
analizelor sistemelor politice interesate de furnizarea de politici. RI-ul
nu este, insa, respins in totalitate, fiind amintita ecuatia teoriile integrarii
+ RI = EPI (Economia Politica Internationala), abordare care a ajutat la
o plasare mai adecvata a studiilor privind fenomenul UE in contextul
international mai larg, atragand insa atentia asupra desuetudinii
operarii unor distinctii clare de tipul politica interna vs. politica externa.
Conform lui Rosamond, intrebarile pe care le adreseaza acest tip de
analize se refera la „natura autoritatii, statalitate, organizarea sistemului
international contemporan”, cercetatorii fiind mai putin interesati acum
de explicarea UE ca atare, ci de impactul constructiei europene asupra
unor alti factori etc. (v. Rosamond, 2007: 117, 119-121).
Nu putem vorbi, totusi, despre un corp de elemente – principii,
metodologie etc. – central pentru categoria generala a noilor teorii ale
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integrarii, un punct comun fiind, probabil, in afara de concentrarea pe
aspecte particulare ale procesului de constructie europeana si ale
fenomenului de guvernanta a UE, cel de respingere: a marilor teorii, a
RI-ului, a individualismului metodologic din teoria alegerii rationale etc.
UE ramane un fenomen sui generis, insa nu mai este perceput ca
independent fata de influentele politicii interne sau cele ale globalizarii.
Se pare, insa, ca practica dihotomiilor nu a disparut din studiul UE,
tinand cont de faptul ca, pentru epoca prezenta, exista o serie de
cercetatori

care

opun

dezvoltarii

guvernantei

multistratificate

manifestarile teoretice centrate pe stat. Asadar, daca urmarim linia
pleiadei de cupluri dihotomice prezentate, putem trasa in cele din urma
o continuitate logica intre neofunctionalism, interdependenta si
guvernanta

multistratificata,

pe

de

o

parte,

si

abordarile

interguvernamentaliste sau, altfel spus, centrate pe stat, pe de alta
parte. Aceasta sistematizare ar putea conduce la afirmatii de urmatorul
tip. In primul rand, statele raman prezente importante in studiul UE,
persistenta studiilor dedicate puterii, adaptabilitatii si „obstinatiei”
acestora (in terminologia lui Hoffmann) fiind o prezenta constanta a
ultimelor decenii. In al doilea rand, trebuie remarcata perseverenta
studiilor alternative, axate pe identificarea si evidentierea altor tipuri de
actori politici implicati si influenti fie in procesul integrarii europene, fie
in deciziile cotidiene ale Uniunii. Astfel, s-a pornit de la premisele
neofunctionaliste,

s-a

inregistrat

o

deschidere

catre

exteriorul

sistemului european si, insumand aceasta experienta prin dinamitarea
incorsetarii politica interna vs. politica externa, s-a revenit la analiza
pluridimensionala a analizei fenomenului UE.
La final, raman asadar intrebari de genul: cum intelegem totusi
integrarea? Este important demersul de teoretizare a constructiei
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europene? Care este esenta arhitecturii europene? Unde e mai potrivit
sa incadram studiile europene: la nivelul Relatiilor Internationale, la cel
al politicilor comparate, intr-un context care sa imbine calitatile
ambelor? Cum putem studia cat mai adecvat aspecte ale unei UE
aflata in permanenta schimbare: punand accentul pe stat, pe societate,
pe multiplicarea actorilor si reteaua densa de interactiuni in care sunt
implicati?
Astfel, „s-ar putea sa ramanem confuzi in ceea ce priveste
complexitatea UE, dar cultura teoretica trepidanta actuala a studiilor
UE cel putin ne da o sansa de a fi confuzi intr-un mod destul de
sofisticat” (Rosamond, 2007: 135).
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Kosovo sau nasterea unui nou stat pe teritoriul Europei
Dana Dumitru
29 martie

Kosovo or the Birth of a New State in Europe
Abstract: The new state Kosovo is the final stage of
dismemberment of the former Yugoslavia, a province with a
special statute. There exists no Resolution of the Security
Council of ONU which would proclaim the independence of the
new state. There are six countries members of the EU which
oppose this independence: Romania Cyprus, Spain, Greece,
Slovakia, Bulgaria. These countries have ethical minorities on
their territory and they are afraid that such a moment would
create a precedent for other ethnical demands in the area.
Keywords: independence, ethnic minority, Kosovo, autonomous
provinces, state.

Abstract: Noul stat Kosovo este etapa finala a dezmembrarii
fostei Iugoslavii, o provincie cu statut special. Nu exista o
Rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care sa proclame
independenta noului stat. Sase state membre ale UE se opun
independentei: Romania, Cipru, Spania, Grecia, Slovacia,
Bulgaria. Aceste state au minoritati entice pe teritoriul lor si se
tem ca un astfel de moment sa nu creeze un precedent pentru
alte revendicari entice in zona.
Cuvinte cheie: independenta, minoritate etnica, Kosovo,
provincii autonome, stat.
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Proclamarea noului stat Kosovo este etapa finala a dezmembrarii
fostei Iugoslavii inceputa cu 17 ani in urma. Acest fapt nu este insa
unul de natura sa aduca mult ravnita liniste in zona intrucat Kosovo
nu este o republica, ci o provincie cu statut special.
Bazele constituirii acestui stat sunt foarte controversate. Rezolutia
Consiliului de Securitate al ONU nr. 1244/1999 care sta la baza crearii
Kosovo este una de natura a crea o si mai mare confuzie in randul
statelor comunitatii internationale. Astfel Rezolutia 12441 proclama
desfasurarea in Kosovo a unei forte internationale civile si de securitate
si facilitarea unui proces de natura a determina viitorul politic al
provinciei. Acest document sta la baza constituirii Kosovo ca stat
intrucat deocamdata nu exista o Rezolutie a Consiliului de Securitate
care sa proclame independenta noului stat. Faptul ca o astfel de
rezolutie nu exista indreptateste pozitia unor state ca Rusia si Serbia
sa foloseasca argumentul juridic in vederea refuzului recunoasterii
provinciei. Punctul lor de vedere este acela ca provincia nu-si poate
declara independenta decat ilegal in lipsa unei astfel de Rezolutii. Pe
de alta parte, teama de a supune dezbaterii in Consiliului de Securitate
a problemei recunoasterii Kosovo este pe deplin justificata intrucat
Rusia amenintase in repetate randuri ca se va folosi de dreptul de veto
pentru a bloca recunoasterea provinciei.
Avand la baza aceasta ambiguitate juridica proclamarea independentei
provinciei a fost intampinata cu rezerve si fara urma de entuziasm in
randul comunitatii internationale. Sase state membre ale UE se opun
independentei: Romania, Cipru, Spania, Grecia, Slovacia, Bulgaria.
Cauzele retinerii pe care o resimt aceste state de a recunoaste
independenta sunt usor de recunoscut. Sunt statele care au minoritati
1
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entice pe teritoriul lor si care se tem ca un astfel de moment sa nu
creeze un precedent pentru alte revendicari entice in zona. Aceste
divergente s-au vazut clar atat la Bruxelles unde ministrii de externe nu
au reusit sa adopte o pozitie comuna referitor la Kosovo, cat si in
cadrul Consiliului de Securitate al ONU unde Rusia s-a opus cu
vehementa ideii de recunoastere a independentei provinciei.
Rezulta clar faptul ca statele care au o problema in legatura cu
revendicarile de natura etnica a minoritatilor de pe teritoriul lor nu vad
cu ochi buni acordarea independentei provinciei. Purtatorul de cuvant
al statelor care isi vad amenintata integritatea teritoriala prin izbucnirea
nationalismelor pe baze etnice este cu siguranta Rusia. Declaratiile
facute de partea rusa in legatura cu problema Kosovo sunt cat se
poate de intransigente. Pozitia Rusiei este legata in principal de teama
sa milenara de a nu se vedea ingradita in vreun fel. Ori sprijinirea
independentei Kosovo de catre SUA nu este deloc de natura a linisti
Rusia. Rusia se teme ca astfel urmatoarele presiuni asupra
recunosterii unor viitoare state create pe baze etnice se vor face
asupra sa. De altfel, numeroase voci autorizate de la Moscova au
exprimat clar faptul ca, prin sprijinirea independentei Kosovo, SUA
urmareste de fapt presarea Rusiei pentru ca aceasta sa recunoasca
independenta provinciilor separatiste Osetia de Sud, Abhazia etc. si
totodata ca urmareste separarea Caucazului de Sud de Rusia.
Pe de alta parte, precedentul Kosovo poate da nastere unei noi politici
a Rusiei fata de provinciile separatiste. Nu se poate oare ca Rusia sa-si
revizuiasca politica fata de provinciile din spatiul ex-sovietic? Este
intrebarea care a pus pe ganduri foarte multe state care s-au desprins
din URSS. In acest sens presedintele Vladimir Putin s-a grabit sa
linisteasca comunitatea internationala declarand ca Rusia nu isi va
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schimba pozitia fata de statele separatiste referindu-se cu precadere la
Osetia si Abhazia.
Un alt stat care este atins de problema kosovara este Turcia care are
probleme cu minoritatea kurda. Pe de alta parte, nici China nu este
ferita de un astfel de exemplu aparut pe scena internationala, acest
stat avand probleme cu musulmanii din provincia Xinjian care isi doresc
recunoasterea independentei pe baze etnice.
Care sunt regiunile care ar putea invoca drept precedent Kosovo?
Numarul lor nu este mic si nici nu se limiteaza la un anumit spatiu
geografic. Transnistia unde autoritatile de la Tiraspol au organizat mai
multe referendumuri in vederea recunoasteii independentei, Abhazia si
Osetia de Sud care au apelat si ele la procedura referendumului in
vederea recunoasterii lor, Nagorno-Karabah provincie situata pe
teritoriul Azerbaijanului dar care este controlata de fortele armene,
Regiunea Basca care, desi a obtinut o autonomie extinsa din partea
guvernului spaniol, nu renunta la lupta sa in vederea obtinerii
independentei - sunt numai cateva exemple.
Exemplul dat de Kosovo mai pune o problema pe scena internationala.
Cea a kurzilor. Aici lucrurile sunt si mai complicate. Kurzii sunt un
popor fara un stat carora li s-a promis crearea unui stat dar care nu au
primit acest statut din partea comunitatii internationale. Ce ar insemna
recunoasterea pe baze etnice in cazul kurzilor? Un teritoriu vast ce va fi
desprins din mai multe state cum ar fi: Irak, Iran, Siria, Turcia. In acest
registru manifestarile kurzilor din Irak nu au avut deloc darul de a linisti
Turcia care isi vede amenintata teritorialitatea.
Ce au in comun aceste provincii care doresc recunoasterea
independentei pe baze etnice si Kosovo? Pe langa problemele de
natura etnica, faptul ca nu au avut niciodata un stat national. Ce nu au
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in comun este trecutul sangeros. Albanezii au fost supusi unei epurari
entice in timpul regimului Milosevici. Ori de aici scenariul comun nu se
mai potriveste. Spre exemplu, nici in cazul Transnistriei, nici in cazul
Osetiei sau Abhaziei de Sud minoritatile etnice nu au fost supuse unui
astfel de regim. Din contra, autoritatile separatiste sunt cele care au
apelat la astfel de metode.
Cu siguranta declaratia de independenta a Kosovo a creat un val de
temeri si un val de sperante pentru toti acesti actori internationali. Dar
asta nu inseamna ca odata precedentul creat el nu lasa loc aparitiei
unor noi state sau provincii autonome. Si sa nu uitam faptul ca
“precedentul Kosovo” are la baza un alt precedent, cei drept nu unul
creat in inima Europei, cel al Ciprului de Nord. Kosovo este astfel un
precedent creat in bazele unui alt precedent….
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Kosovo si lupta pentru sufletul Europei
Andrei Dinu
2 aprilie

Kosovo and the Struggle for the Soul of Europe
Abstract: Kosovo is now placed near Europe‟s centre, because
here the interests of the EU, of the members states, of the
partner and opponent from East, Russia intersect, here a battle
field where the European key principles are tested was
improvised and the strength of the new European commitment
in ensuring pace and stability is evaluated. We can talk about
the right of self-government of a nation or of an ethnic nation.
The mission of The United Nations in Kosovo will continue to
stay on the region affairs management for a period of transition
of 120 days, and at the end of this period the EU will assume
full control of the stabilizing and reconstruction mission.
Keywords: self-determination, Balkans, diplomacy, Europe,
Kosovo, stability

Abstract: Kosovo se plaseaza acum chiar aproape de centrul
Europei, pentru ca aici se intersecteaza interesele Uniunii, ale
Statelor Membre, ale partenerului si adversarului din Est, Rusia,
aici a fost improvizat un camp de batalie unde sunt testate
principiile europene cheie si este evaluata taria noului
angajament european in asigurarea pacii si a stabilitatii. Putem
vorbi despre dreptul de autodeterminare al unei natiuni sau al
unei etnii. Misiunea Natiunilor Unite in Kosovo urmeaza sa
ramana la conducerea afacerilor regiunii pentru o perioada de
tranzitie de 120 de zile, la finalul carora UE isi va asuma
controlul total al misiunii de stabilizare si reconstructie.
Cuvinte cheie: autodeterminare, Balcani, diplomatie, Europa,
Kosovo, stabilitate.
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Pe 8 ianuarie s-au implinit 90 de ani de cand Woodrow Wilson si-a
prezentat cele “14 Puncte” in discursul tinut in fata Congresului privind
reorganizarea pasnica a Europei postbelice. Programul sau, vibrand de
elan liberal, incerca sa transeze probleme severe ale Batranului
Continent alimentate de un nationalism in ascensiune. Principiul central
al celor “14 puncte” devenea autodeterminarea – dreptul popoarelor de
a-si decide singure soarta si de a-si guverna independent afacerile
economice si sociale. Wilson si-a indreptat atentia inevitabil si catre
Balcani, “un butoi cu pulbere”, detonat dar inca periculos, zona ignorata
de liderii europeni de pana atunci. Desi nu ne putem imagina un om
mai diferit in convingeri decat presedintele Bush, abordarile celor doi a
problematicii balcanice sunt destul de similare. Contextul insa este atat
de diferit, daca luam in considerare faptul ca acum exista o Europa ce
isi revendica aceasta regiune si care isi propune sa faca din
reconstructie sa o problema personala de o importanta cruciala.
Kosovo se plaseaza acum chiar aproape de sufletul Europei, pentru ca
aici se intersecteaza interesele Uniunii, ale Statelor Membre, ale
partenerului si adversarului din Est, Rusia, dupa cum aici a fost
improvizat un camp de batalie unde sunt testate principiile europene
cheie – multietnicism, subsidiaritate si autoguvernare regionala, si unde
este evaluata taria noului angajament european in misiunea globala
pentru asigurarea pacii si a stabilitatii.
Exista numeroase unghiuri prin care putem privi conturul noului stat
Kosovo. Putem vorbi despre dreptul de autodeterminare al unei natiuni
sau al unei etnii, dupa cum putem condamna sau felicita decaderea din
drepturile parintesti ale unei Serbii ce si-a abuzat si maltratat propriul
copil. Dar va invit sa analizam situatia din Kosovo ghidandu-ne dupa
jocurile de pe scena internationala: rivalitatea NATO-Rusia, tutela si
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responsabilitatea ONU, prezenta si custodia Uniunii Europene,
suveranitatea incalcata a Serbiei si independenta proclamata la
Pristina.
Kosovo e un test serios pentru dimensiunea politica a UE, deoarece
regiunea se afla chiar la granitele noastre, iar discutiile privind trecerea
South Stream-ului prin Serbia si despre viitoarea aderare a acesteia o
plaseaza cu atat mai aproape. Kosovo ne pune in pozitia de a pronunta
raspunsuri in materie de politica externa, la intrebari puse de Rusia,
SUA, si mai important, de noi insine. Valoreaza ceva eforturile UE in
directia regionalizarii in astfel de momente? Kosovo a reusit sa
spulbere inca odata iluzia realizarii neconditionate a “vocii unice”
europene in materie de politica externa, dupa cum Romania, Spania,
Grecia si Ciprul se opun mainstreamului statelor ce recunosc si sustin
independenta, in frunte cu membrele europene permanente din
Consiliul de Securitate ONU, Marea Britanie si Franta.
In privinta ONU, lucrurile sunt clare: Misiunea Natiunilor Unite in
Kosovo (UNMIK) urmeaza sa ramana la conducerea afacerilor regiunii
pentru o perioada de tranzitie de 120 de zile, la finalul carora UE isi va
asuma controlul total al misiunii de stabilizare si reconstructie. Dar aici
ne confruntam cu iata inca o dinamica esentiala in modelarea Uniunii:
supranationalul devanseza in unele aspecte determinismul diplomatiei
statale. Pe 16 februarie, Uniunea a pregatit o misiune politieneasca si
de justitie totalizand 2000 de membri pentru a actiona ca principala
forta in stabilizarea zonei, intitulata EULEX, in care au trimis efective
chiar si tarile ce nu recunosc independenta, Romania nefacand
exceptie. De asemenea, UE si-a numit delegatul special in Kosovo in
persoana olandezului Pieter Feith, in timp ce la conducerea fortelor
EULEX a fost desemnat generalul francez Yves de Kermabon.
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La capatul celalalt al firului, Serbia este zilele acestea o tara care
incearca, si reuseste in limitele catorva procente electorale, sa se
elibereze de fantomele trecutului, de spectrul lui Milosevici si de
sentimentele nationaliste provocate de atasamentul fata de ceea ce
este

considerat

“leaganul

culturii

sarbesti”.

Astfel,

alegerile

prezidentiale au fost urmarite cu interes maxim in toate cancelariile
europene, iar realegerea lui Tadic a fost fara indoiala o usurare imensa
pentru cei dedicati pacificarii Balcanilor si aderarii Serbiei la Uniunea
Europeana, tocmai pentru ca, raportat la adversarii sai politici, Tadic
este omul cel mai rezonabil si poate cel mai constient de sansele reale
ale Serbiei de a trage oarece foloase de pe urma acestui joc
diplomatic.

Cum

reuseste

Uniunea

Europeana

sa

menajeze

sentimentele acestui stat ranit in orgoliul suveranitatii sale? Intrebarea
este daca membrii vestici proeminenti ai Uniunii vor reusi, la capatul
acestei diplomatii echilibristice, sa se gaseasca intr-o situatie win-win,
atat prin recunoasterea independentei Kosovo, cat si prin consolarea
Serbiei.
In incercarea de a tempera din dezamagirea Kosovo, oficialii Uniunii au
mizat pe realegerea lui Tadic si pe orientarea pro-vestica a acestuia:
promisiunile lui Olli Rehn, comisarul pentru extindere, cat si
convingerea lui Barroso privind sansele Serbiei de aderarea au fost
dublate de incercarea unor state membre de a oferi la schimb cu
independenta Kosovo facilitati in privinta imigratiei si a liberei circulatii a
cetatenilor sarbi. Desi primul ministru sarb, Vojislav Kostunica, cu o
pozitie mult mai intransigenta decat Tadic, a respins orice ispite de
acest fel, Franta si Suedia si-au simplificat deja procedurile de
acordare a vizelor pentru sarbii ce doresc sa calatoreasca sau sa
lucreze pe teritoriul lor. Serbia a renuntat in consecinta la aplicarea
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unui embargo Kosovo-ului, desi anuntase in prealabil ca va folosi acest
mijloc pentru a impiedica secesiunea si pentru a boicota consolidarea
independentei.
Suportul deschis oferit lui Tadic de oficiali ai Uniunii si de lideri de stat
europeni i-a adus practic acestuia victoria in alegeri, iar acum ii ofera
imboldul de a dizolva formal Parlamentul si de a convoca noi alegeri in
speranta ca sarbii isi vor reafirma votul de incredere in directia proeuropeana. Toti ochii pe Belgrad.
Serbia a fost prinsa in tavalugul diplomatic din momentul in care a
acceptat sa se retraga din Kosovo, in 1999. Asa cum a evidentiat si
Inaltul

Delegat

ONU pentru

Kosovo,

Martti

Ahtisaari,

fie ca

recunoastem sau nu independenta, realitatea este ca fortele sarbesti
au incetat acum 9 ani sa detina controlul asupra regiunii, iar revenirea
administratiei sarbesti, chiar pentru orchestrarea formala a unei
autonomii, acum cand Pristina a avansat atat de mult prin sprijinul
comunitatii internationale, a devenit un scenariu imposibil. Iata de ce
Tadic joaca inteligent cand cauta compensatii europene si transatlantice (chiar promisiunea lui Bush privind aderarea la NATO) si lasa
de inteles ca este constient de futilitatea continuarii unei politici de
defensiva teritoriala absoluta.
Pe plan international, evolutiile din Kosovo sunt percepute ca marcand
un periculos precedent, menit sa provoace instabilitate in multe regiuni
unde exista tendinte separatiste. Fragmentarea in fosta Yugoslavie nu
poate fi tratata distinct, spun unele voci, de tendintele separatiste din
Spania (vezi Tara Bascilor), din Regatul Unit (vezi Scotia si lupta
parlamentara a nationalistilor pentru independenta), din Rusia si
Georgia, chiar din China, unde Kosovo este considerat un element
catalizator al revoltelor recente din Tibet. Intr-un interviu oferit
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saptamanalului New Europe, Joseba Azkarraga Rodero, Ministru al
Departamentului de Justitie si Securitate Sociala in Tara Basca din
Spania a declarat ca bascii sustin dreptul la autodeterminare prin
mijloace pasnice si democratice a popoarelor din Scotia si Kosovo si ca
orice aranjament teritorial ce nu tine cont de dorinta poparelor in cauza
nu poate fi decat nedrept.
O alta ramura a increngaturii diplomatice din jurul chestiunii Kosovo
este relatia UE-Rusia, aici punandu-se problema atitudinii fata de o
putere ce a cunoscut o ascensiune formidabila in lumea actuala
multipolara, obstinata in decizia de a nu abandona Serbia, angajata
intr-o politica de forta instrumentata prin arma energiei, ce pune
presiune asupra UE si a Ucrainei si ridica probleme diplomatice
delicate acestora. Manevrele politice incepute in 1999 prin debarcarea
in Kosovo continua azi prin afirmarea unui rol de actor global prin
sprijinul militar pe care Rusia planuieste sa il ofere Uniunii Europene in
Darfur/Ciad. Atunci cand Uniunea se pronunta in privinta Kosovo, se
pronunta de fapt si in problema relatiei energetice cu Rusia, in privinta
viitorului NATO, cat si in privinta viitorului militar comun al Statelor
Membre.
Dovada o avem astazi, cand Franta si Germania se declara impotriva
aderarii Ucrainei si Georgiei la NATO, in pofida sprijinului puternic de
care aceste doua state beneficiaza din partea presedintelui Bush,
tocmai pentru a nu leza interesele Rusiei, care se simte evident direct
amenintata de acesta aparenta invadare, daca nu a sferei sale de
influenta, atunci cel putin a orbitei sale geopolitice. Ministrul de Externe
rus, Serghei Lavrov, a declarat inca de la inceput ca recunoasterea
Kosovo va genera fizic un precedent periculos pentru multe regiuni
criogenate intr-un conflict rece, si principial va compromite fundatiile
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dreptului international, asa cum este el interpretat de tabara sarborusa, in temeiul Rezolutiei 1244 si a Acordurilor de la Helsinki.
Implicarea tot mai pronuntata a Uniunii si a Rusiei in Kosovo a trimis
undeva in planul secund Statele Unite, iar acesta este intr-adevar un
precedent interesant pentru afacerile viitoare cu caracter european.
Acestea sunt toate motive solide ce determina Uniunea Europeana sa
trateze problema Kosovo ca pe o problema de securitate interna,
stabilitate proprie si prestigiu international. Succesul EULEX, posibila
integrare a Serbiei vor fi momente cruciale in seculara misiune de
stabilizare a Balcanilor. Divergentele interne in materie de Politica
Externa si de Securitate Comuna vor fi supuse probei timpului, iar
momentul zero a fost 17 februarie 2008: Uniunea va trebui sa
actioneze rapid si concertat in propria curte inainte de a se dovedi
capabila sa actioneze global. Iata de ce Kosovo se afla in centrul
afacerilor europene, iata de ce lupta pentru recunoasterea si
stabilitatea sa, dar si cea pentru recuperarea diplomatica a Serbiei
reprezinta de fapt episoade in lupta contemporana pentru sufletul
Europei.
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Marea Britanie, un “jucator” nehotarat
Daria Macovei
2 aprilie

The United Kingdom, an Undecided "Player"
Abstract: The Great Britain always considered herself an insular
area in Europe‟s neighborhood, keeping tight relations with the
European countries, having common allies, but never perceived
as being an actual part of Europe. Most of the time Great Britain
hasn‟t got a policy in conformity with the rest of the member
states. EU had been needing the presence of a so called “the
devil‟s advocate”. The opposition manifested regarding The
Lisbon Treaty was probably determined by possible constraints
which this treaty would have brought regarding the external
relation of Great Britain with third party states, like the USA.
Keywords: advantages, opposition, reticence, USA, Lisbon
Treaty

Abstract: Marea Britanie se considera o zona insulara aflata in
vecinatatea Europei, pastrand stranse legaturi cu statele
europene, avand aliati comuni, insa niciodata perceputa ca
facand efectiv parte din Europa.
Marea Britanie nu a dus, de cele mai multe ori, o politica in totala
concordanta cu cea a restului statelor membre. Uniunea avea
nevoie si de prezenta unui asa-numit “avocat al diavolului”.
Opozitia initiala manifestata fata de ratificarea Tratatului de la
Lisabona a fost determinata probabil si de eventualele
constrangeri pe care le-ar fi adus aceasta in ceea ce priveste
relatia externa a Marii Britanii in raport cu state terte U.E., cum ar
fi SUA.
Cuvinte cheie: avantaje, opozitie, reticenta, SUA, Tratatul de la
Lisabona.

30

Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 2, nr. 2 - Primăvara 2008

Desi aflata in pozitia de membru traditional al Uniunii Europene, Marea
Britanie nu a dus, de cele mai multe ori, o politica in totala concordanta
cu cea a restului statelor membre. In chestiunile de importanta majora,
Regatul Unit s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a intoarce
lucrurile in favoarea sa sau pentru a impiedica punerea in practica a
unor masuri care il dezavantajau. Printre cele mai elocvente exemple
se numara clauza de “opting-out” de la utilizarea monedei unice Euro in
spatiul Uniunii Economice si Monetare si, mai ales, celebrul “Cec
britanic”- masura negociata cu extrema abilitate de catre “Doamna de
Fier”, Margaret Thacher si prin intermediul careia Marii Britanii i se
returnau fondurile cu care contribuia la PAC, politica agricola comuna
de care nu prea putea sa beneficieze.
Exemplele de mai sus reprezinta doar o mica parte dintr-o intreaga
serie de evenimente in care Regatul Unit si-a manifestat pozitia
contrara fata de unele politici promovate de U.E. Se poate insa spune
ca Uniunea avea nevoie si de prezenta unui asa-numit “avocat al
diavolului”.
Care este motivul pentru care britanicii se comporta de cele mai multe
ori in acest fel? Pozitia U.K. poate fi explicata si prin faptul ca, asa cum
afirma si premierul englez Winston Churchill, Marea Britanie se
considera o zona insulara aflata in vecinatatea Europei, pastrand
stranse legaturi cu statele europene, avand aliati comuni, insa
niciodata perceputa ca facand efectiv parte din Europa.
Poate ca tot din acest motiv, Marea Britanie a avut reticente in a
adopta si ratifica cea din urma versiune a Tratatului de la Lisabona.
Opozitia din U.K. si-a manifestat dezacordul fata de ratificare,
propunand in schimb consultarea populatiei engleze prin intermediul
unui referendum. Ei au fost sustinuti si de aproximativ 20 de
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reprezentanti ai Partidului Laburist in Parlament, acestia din urma fiind
considerati “rebeli” si lipsiti de argumente solide de catre Guvern.
De asemenea, Executivul englez a sustinut cu tarie ca actuala versiune
a Tratatului nu aduce “modificari constitutionale” indeajuns de
importante pentru a fi necesara convocarea unui referendum,
ridicandu-se

si

problema

costurilor

organizarii

unui

asemenea

eveniment.
Opozitia initiala manifestata fata de ratificarea Tratatului de la Lisabona
a fost determinata probabil si de eventualele constrangeri pe care le-ar
fi adus aceasta in ceea ce priveste relatia externa a Marii Britanii in
raport cu state terte U.E., cum ar fi SUA. Din aceasta perspectiva,
pozitia este justificabila daca avem in vedere faptul ca anumite articole
din Tratat ar putea limita abilitatile Londrei de a construi aliante
internationale si de a duce o politica externa proprie, independenta de
cea a statelor membre U.E. Fara putinta de tagada, putem spune ca
Regatul Unit a avut in anumite situatii mai mult de castigat din
parteneriatul politic cu SUA decat din integrarea in U.E. (a se vedea
cazul Irak-ului sau al conflictului din Afganistan, in care ajutorul dat de
SUA a redus considerabil numarul de victime ale U.K.).
In anumite cazuri conflictuale, relatia cu NATO ii este mai benefica
Marii Britanii (care obtine astfel mai multe avantaje) decat relatia cu
U.E. pe care aceasta tinde sa o lase pe planul doi. Insa Executivul de
la Londra nu isi poate nega atat de usor obligatiile asumate fata de
Uniune si beneficiile pe care le primeste din aceasta organizare a
puterii pe plan mondial. Acest argument puternic a convins, in cele din
urma, Parlamentul englez sa ratifice Tratatul de la Lisabona chiar de la
prima lectura cu 362 de voturi pentru si 224 impotriva in Camera
Lorzilor.
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Ratificarea Tratatului de la Lisabona
Ioana Patran
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Ratification of the Lisbon Treaty
Abstract: Every country in the EU must ratify according to its
own legislation The Lisbon Treaty for it to come into force and for
the next elections for the European Parliament to be held
according to these new settlements. In the way that the
ratification process is presented in this moment, it seems that
only in the summer of 2008 the situation will start to clarify and
we will know if the Treaty will have a different path from The
Constitutional Treaty, becoming just a beautiful memory of the
EU reform.
Keywords: European legislation, referendum, European states,
treaty

Abstract: Fiecare tara din Uniunea Europeana trebuie sa ratifice
conform legislatiei proprii Tratatul de la Lisabona pentru ca
acesta sa intre in vigoare si astfel urmatoarele alegeri pentru
Parlamentul European sa aiba loc dupa noile reglementari. Dupa
cum se prezinta procesul ratificarii in acest moment, se pare ca
abia in vara anului 2008 situatia va incepe sa se clarifice si vom
sti daca Tratatul nu va urma cursul defunctului Tratat
Constitutional, devenind doar o amintire frumoasa a reformarii
Uniunii Europene.
Cuvinte cheie: legislatie europeana, referendum, state
europene, tratat.
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Fiecare tara din Uniunea Europeana trebuie sa ratifice conform
legislatiei proprii Tratatul de la Lisabona pentru ca acesta sa intre in
vigoare si astfel urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European sa
aiba loc dupa noile reglementari, asa cum fusese planificat de catre
presedentia germana a Consiliului de Ministri.
Cum s-a desfasurat insa procesul de ratificare pana in acest moment?
Franta, Slovenia, Ungaria, Malta, Romania si Bulgaria sunt cele sase
tari care au ratificat tratatul pana la 30 martie. Prima tara care a ratificat
a fost Slovenia (pe 29 ianuarie in Parlament), urmata de Romania pe 4
februarie tot prin vot parlamentar; pe 6 februarie a avut loc ratificarea in
Parlamentele din Ungaria si Malta, pe 14 februarie tratatul a fost
ratificat de Franta, iar pe 21 martie Bulgaria a fost ultima tara care si-a
dat acordul pentru Tratatul de la Lisabona.
Desi este evident ca acordul in parlamentele nationale nu a fost
unanim, in general atat puterea cat si opozitia au votat pentru Tratat
deoarece se asteapta ca acesta sa fie un suflu nou pentru cadrul
institutional al Uniunii si sa confere acesteia un rol mult mai important
ca actor global, reprezentand totodata reforma mult amanata de
respingerea Tratatului Constitutional prin referedum de catre Franta si
Olanda.
Suedia, Finlanda, Portugalia, Spania, Olanda, Grecia si Cipru nu au
inceput inca procesul de ratificare al Tratatului, insa in toate aceste tari
procedura de ratificare se va face in Parlamentul national. In restul de
12 tari Tratatul de afla in curs de ratificare. Desigur ca in mod ideal se
spera ca nu vor exista probleme pe parcurs, insa acestea au aparut in
mod inevitabil.
Irlanda este singura tara care a decis sa organizeze referendum pentru
aprobarea Tratatului de la Lisabona. Decizia a fost luata in februarie,
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adoptarea legii pentru referendum se va face probabil in aprilie,
urmand ca referendumul propriu zis sa aiba loc undeva in luna iunie.
Este posibil ca in declaratia care va anunta referendumul sa existe
anumite specificatii referitoare la mentinerea neutralitatii Irlandei si la
refuzul acesteia de a participa la Forta Comuna de Aparare. Exista
desigur presiuni din partea Uniunii pentru a se asigura un vot
aprobator, deoarece altfel reforma ar fi din nou amanata. Ca la orice
scrutin european insa, o prezenta redusa la vot cuplata cu probleme la
nivel intern pot duce la rezultate nedorite.
Surpriza placuta a venit din partea Marii Britanii, unde puterea este
impotriva sustinerii unui referendum. Desi opozitia, adica Partidul
Conservator, incearca prin toate mijloacele sa duca Tratatul in fata
poporului sperand ca astfel va reusi ca acesta sa nu se adopte, se pare
ca Liberal Democratii sustin viziunea Laburistilor de a ratifica tratatul
doar prin vot parlamentar.
In Germania ratificarea ce se preconiza ca va avea loc in mai trebuie
sa astepte raspunsul din partea Curtii Constitutionale asupra Tratatului
de la Lisabona, solicitat de Uniunea Social Crestina. Aceasta considera
ca tratatul slabeste democratia la nivelul politicilor europene, diminuand
puterea parlamentelor nationale.
Problema cea mai mare pana acum a fost ridicata de Polonia, din
partea partidului de opozitie Lege si Justitie, condus de fratele
presedintelui

Kaczynski, care sustinea ca Tratatul de la Lisabona

atenteaza la suveranitatea Poloniei, plasand legile europene deasupra
celor nationale. Dupa negocieri intre Jaroslaw Kaczynski si prim
ministrul Donald Tuska, s-a ajuns la un acord ce a dus ca pe 1 aprilie
tratatul sa fie ratificat in Camera Deputatilor, iar pe 2 aprilie si in Senat.
Acordul se refera la adoptarea unei declaratii dupa ratificarea Tratatului
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in care se va specifica superioaritatea suveranitatii Poloniei in
detrimentul legislatiei europene. Astfel ca celor 6 state ce ratificasera
tratatul li s-a adaugat si Polonia, mult mai repede decat se astepta.
Dupa cum se prezinta procesul ratificarii in acest moment, se pare ca
abia in vara anului 2008 situatia va incepe sa se clarifice si vom sti
daca Tratatul nu va urma cursul defunctului Tratat Constitutional,
devenind doar o amintire frumoasa a reformarii Uniunii Europene.
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