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PREAMBUL

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, MAIESTATEA SA REGINA 
DANEMARCEI, PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, 
PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE, MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, 
PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, PREŞEDINTELE IRLANDEI, 
PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, ALTEŢA SA REGALĂ MARELE DUCE 
DE LUXEMBURG, MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS, PREŞEDINTELE 
REPUBLICII PORTUGHEZE, MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL 
MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD[1],

DECIŞI să parcurgă o nouă etapă în procesul de integrare europeană iniţiat prin 
constituirea Comunităţilor Europene,

INSPIRÂNDU-SE din moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei, 
din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile şi 
inalienabile ale persoanei, precum şi libertatea, democraţia, egalitatea şi statul de drept,

REAMINTIND importanţa istorică a sfârşitului divizării continentului european şi 
necesitatea stabilirii unor baze solide pentru arhitectura Europei viitoare,

CONFIRMÂND ataşamentul lor faţă de principiile libertăţii, democraţiei şi respectării 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept,

CONFIRMÂND ataşamentul lor faţă de drepturile sociale fundamentale definite 
în Carta socială europeană, semnată la Torino, la 18 octombrie 1961, şi în Carta 
comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989,

HOTĂRÂŢI să întărească solidaritatea dintre popoarele lor, respectând totodată 
istoria, cultura şi tradiţiile acestora,

HOTĂRÂŢI să consolideze caracterul democratic şi eficacitatea funcţionării 
instituţiilor, pentru a le permite acestora să-şi îndeplinească mai bine, într-un cadru 
instituţional unic, misiunile care le sunt încredinţate,

HOTĂRÂŢI să-şi consolideze economiile naţionale, să asigure convergenţa 
acestora, precum şi să stabilească o uniune economică şi monetară care presupune, 
conform dispoziţiilor prezentului tratat şi ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene, o monedă unică şi stabilă,

DECIŞI să promoveze progresul economic şi social al popoarelor lor, ţinând seama 
de principiul dezvoltării durabile şi în cadrul realizării pieţei interne, al consolidării 
coeziunii şi protecţiei mediului, precum şi să pună în aplicare politici care asigură 
progrese concomitente în domeniul integrării economice şi în celelalte domenii,

HOTĂRÂŢI să instituie o cetăţenie comună pentru resortisanţii ţărilor lor,
HOTĂRÂŢI să pună în aplicare o politică externă şi de securitate comună, 

inclusiv definirea treptată a unei politici de apărare comune, care ar putea conduce 
la o apărare comună, în conformitate cu dispoziţiile articolului 42, consolidând astfel 
identitatea Europei şi independenţa acesteia în vederea promovării păcii, securităţii 
şi progresului în Europa şi în întreaga lume,

[1]  Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Croaţia, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Ungaria, Republica Malta, Republica Austria, Republica 
Polonă, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda şi Regatul Suediei 
au devenit ulterior membre ale Uniunii Europene.
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HOTĂRÂŢI să faciliteze libera circulaţie a persoanelor, asigurând totodată 
siguranţa şi securitatea popoarelor lor, prin instaurarea unui spaţiu de libertate, 
securitate şi justiţie în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat şi ale Tratatului 
privind funcţionarea Uniunii Europene,

HOTĂRÂŢI să continue procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse 
între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate cât mai aproape posibil de 
cetăţeni, în conformitate cu principiul subsidiarităţii,

ÎN PERSPECTIVA etapelor următoare care vor trebui parcurse pentru ca 
integrarea europeană să progreseze,

AU DECIS să instituie o Uniune Europeană şi, în acest sens, au desemnat drept 
plenipotenţiari:

(lista plenipotenţiarilor nu este reprodusă)
CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună şi cuvenită 

formă, convin cu privire la următoarele dispoziţii:

TITLUL I 
DISPOZIŢII COMUNE

Articolul 1 (ex-articolul 1 TUE)[1]

Prin prezentul tratat, ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE instituie între ele o 
UNIUNE EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniune”, căreia statele membre îi 
atribuie competenţe pentru realizarea obiectivelor lor comune.

Prezentul tratat marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot 
mai profunde între popoarele Europei, în cadrul căreia deciziile se iau cu respectarea 
deplină a principiului transparenţei şi cât mai aproape cu putinţă de cetăţeni.

Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat şi pe Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele”). Aceste două tratate au aceeaşi 
valoare juridică. Uniunea se substituie Comunităţii Europene şi îi succedă acesteia.

Articolul 2
Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, 

democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune 
statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, 
justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.

Articolul 3 (ex-articolul 2 TUE)
(1) Uniunea urmăreşte să promoveze pacea, valorile sale şi bunăstarea popoarelor 

sale.
(2) Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără 

frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, 
în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de 
azil, imigrarea, precum şi prevenirea criminalităţii şi combaterea acestui fenomen.

(3) Uniunea instituie o piaţă internă. Aceasta acţionează pentru dezvoltarea 
durabilă a Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea 

[1]  Această trimitere are caracter indicativ. Pentru informaţii detaliate, a se vedea tabelele de 
corespondenţă între vechea şi noua numerotare a tratatelor.
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preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate, care 
tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social, precum şi pe 
un nivel înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului. Aceasta promovează 
progresul ştiinţific şi tehnic.

Uniunea combate excluziunea socială şi discriminările şi promovează justiţia 
şi protecţia sociale, egalitatea între femei şi bărbaţi, solidaritatea între generaţii şi 
protecţia drepturilor copilului.

Aceasta promovează coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi 
solidaritatea între statele membre.

Uniunea respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la 
protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural european.

(4) Uniunea instituie o uniune economică şi monetară a cărei monedă este euro.
(5) În relaţiile sale cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea îşi afirmă şi 

promovează valorile şi interesele şi contribuie la protecţia cetăţenilor săi. Aceasta 
contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea şi 
respectul reciproc între popoare, comerţul liber şi echitabil, eliminarea sărăciei şi 
protecţia drepturilor omului şi, în special, a drepturilor copilului, precum şi 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.

Articolul 4
(1) În conformitate cu articolul 5, orice competenţă care nu este atribuită Uniunii 

prin tratate aparţine statelor membre.
(2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum şi 

identitatea lor naţională, inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, 
inclusiv în ceea ce priveşte autonomia locală şi regională. Aceasta respectă funcţiile 
esenţiale ale statului şi, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrităţii 
sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii naţionale. În special, 
securitatea naţională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.

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

Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea 
îndeplinirii obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor 
Uniunii.

Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale şi se 
abţin de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.

Articolul 5 (ex-articolul 5 TCE)
(1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. 

Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii.

(2) În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acţionează numai în limitele com-
petenţelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea 
obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Orice competenţă care nu este atribuită 
Uniunii prin tratate aparţine statelor membre.
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(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 datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii 
preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.

Instituţiile Uniunii aplică principiul subsidiarităţii în conformitate cu Protocolul 
privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Parlamentele naţionale 
asigură respectarea principiului subsidiarităţii, în conformitate cu procedura prevăzută 
în respectivul protocol.

(4) În temeiul principiului proporţionalităţii, acţiunea Uniunii, în conţinut şi formă, 
nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.

Instituţiile Uniunii aplică principiul proporţionalităţii în conformitate cu Protocolul 
privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Articolul 6 (ex-articolul 6 TUE)
(1) Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a 
fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică 
cu cea a tratatelor.

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

Drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Cartă se interpretează în conformitate 
cu dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea şi punerea sa în 
aplicare şi cu luarea în considerare în mod corespunzător a explicaţiilor menţionate 
în Cartă, care prevăd izvoarele acestor dispoziţii.

(2) Uniunea aderă la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale. Competenţele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, 
nu sunt modificate de această aderare.

(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă 
din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, constituie principii generale 
ale dreptului Uniunii.

Articolul 7 (ex-articolul 7 TUE)
(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului 

European sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, 
Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate 
existenţa unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către 
un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul 
membru în cauză şi îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeaşi procedură.

Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această 
constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din 
statele membre sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, 
poate să constate existenţa unei încălcări grave şi persistente a valorilor prevăzute 
la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-şi 
prezinte observaţiile.
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(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care 
îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot 
în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest 
fel, Consiliul ţine seama de eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări 
asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.

Obligaţiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân 
obligatorii în orice situaţie pentru statul membru respectiv.

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice 
sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea 
situaţiei care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului 
European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 8 
(1) Uniunea dezvoltă relaţii privilegiate cu ţările învecinate, în vederea stabilirii 

unui spaţiu de prosperitate şi de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii şi 
caracterizat prin relaţii strânse şi paşnice, bazate pe cooperare.

(2) În înţelesul alineatului (1), Uniunea poate încheia acorduri speciale cu 
ţările în cauză. Aceste acorduri pot include drepturi şi obligaţii reciproce, precum 
şi posibilitatea de a realiza acţiuni în comun. Punerea lor în aplicare face obiectul 
unei concertări periodice.

TITLUL II 
DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE

Articolul 9
În toate activităţile sale, Uniunea respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi, care 

beneficiază de o atenţie egală din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor 
sale. Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are cetăţenia unui stat membru. 
Cetăţenia Uniunii nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci se adaugă acesteia.

Articolul 10
(1) Funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei reprezentative.
(2) Cetăţenii sunt reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European.
Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de şefii lor de stat sau de 

guvern şi în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic 
fie în faţa parlamentelor naţionale, fie în faţa cetăţenilor lor.

(3) Orice cetăţean are dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii. Deciziile 
se iau în mod cât mai deschis şi 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 11
(1) Instituţiile acordă cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative, prin mijloace 

corespunzătoare, posibilitatea de a-şi face cunoscute opiniile şi de a face schimb 
de opinii în mod public, în toate domeniile de acţiune ale Uniunii.
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(2) Instituţiile Uniunii menţin un dialog deschis, transparent şi constant cu asociaţiile 
reprezentative şi cu societatea civilă.

(3) În vederea asigurării coerenţei şi a transparenţei acţiunilor Uniunii, Comisia 
Europeană procedează la 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 Europeană poate fi invitată să prezinte, în 
limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni 
consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.

Procedurile şi condiţiile necesare pentru prezentarea unei astfel de iniţiative 
sunt stabilite în conformitate cu articolul 24 primul paragraf din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 12
Parlamentele naţionale contribuie în mod activ la buna funcţionare a Uniunii:
(a) prin faptul că sunt informate de către instituţiile Uniunii şi prin primirea de 

notificări privind proiectele de acte legislative ale Uniunii în conformitate cu Protocolul 
privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană;

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

(c) prin participarea, în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, la 
mecanismele de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest spaţiu, 
în conformitate cu articolul 70 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi 
prin implicarea în controlul politic al Europol şi în evaluarea activităţilor Eurojust, în 
conformitate cu articolele 88 şi 85 din respectivul tratat;

(d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, în conformitate cu 
articolul 48 din prezentul tratat;

(e) prin faptul că sunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune, în 
conformitate cu articolul 49 din prezentul tratat;

(f) prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naţionale 
şi cu Parlamentul European, în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor 
naţionale în Uniunea Europeană.

TITLUL III 
DISPOZIŢII PRIVIND INSTITUŢIILE

Articolul 13
(1) Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează promovarea valorilor 

sale, urmărirea obiectivelor sale, susţinerea intereselor sale, ale cetăţenilor săi şi 
ale statelor membre, precum şi asigurarea coerenţei, a eficacităţii şi a continuităţii 
politicilor şi a acţiunilor sale.

Instituţiile Uniunii sunt:
– Parlamentul European;
– Consiliul European;
– Consiliul;
– Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”);
– Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
– Banca Centrală Europeană;
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– Curtea de Conturi.
(2) Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin 

tratate, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi scopurile prevăzute de acestea. 
Instituţiile cooperează unele cu altele în mod loial.

(3) Dispoziţiile referitoare la Banca Centrală Europeană şi la Curtea de Conturi, 
precum şi dispoziţiile detaliate referitoare la celelalte instituţii figurează în Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene.

(4) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet 
Economic şi Social şi de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcţii consultative.

Articolul 14
(1) Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcţiile legislativă şi 

bugetară. Acesta exercită funcţii de control politic şi 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 depăşi şapte sute cincizeci, plus preşedintele. 
Reprezentarea cetăţenilor este asigurată în mod proporţional descrescător, cu un 
prag minim de şase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i 
se atribuie mai mult de nouăzeci şi şase de locuri.

Consiliul European adoptă în unanimitate, la iniţiativa Parlamentului European şi 
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, liber şi 
secret, pentru un mandat de cinci ani.

(4) Parlamentul European îşi alege preşedintele şi biroul dintre membrii săi.

Articolul 15
(1) Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia 

şi îi defineşte orientările şi priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii 
legislative.

(2) Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor 
membre, precum şi din preşedintele său şi preşedintele Comisiei. Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate participă la lucrările Consiliului 
European.

(3) Consiliul European se întruneşte de două ori pe semestru la convocarea 
preşedintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, membrii Consiliului European 
pot decide să fie asistaţi fiecare de un ministru şi, în ceea ce îl priveşte pe preşedintele 
Comisiei, de un membru al Comisiei. Atunci când situaţia o impune, preşedintele 
convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.

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

(5) Consiliul European îşi alege preşedintele cu majoritate calificată, pentru o 
durată de doi ani şi jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. 
În caz de împiedicare sau de culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt 
mandatul preşedintelui în conformitate cu aceeaşi procedură.

(6) Preşedintele Consiliului European:
(a) prezidează şi impulsionează lucrările Consiliului European;
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(b) asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare 
cu preşedintele Comisiei şi pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;

(c) acţionează pentru facilitarea coeziunii şi a consensului în cadrul Consiliului 
European;

(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului 
European. 

Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul său şi în această calitate, 
reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă şi de 
securitate comună, fără a aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Preşedintele Consiliului European nu poate exercita un mandat naţional.

Articolul 16
(1) Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcţiile legislativă 

şi bugetară. Acesta exercită funcţii de definire a politicilor şi 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 să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă 
şi să exercite dreptul de vot.

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

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

Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puţin patru membri ai Consiliului, 
în caz contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată.

Celelalte condiţii privind votul cu majoritate calificată sunt stabilite la articolul 238 
alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(5) Dispoziţiile tranzitorii privind definiţia majorităţii calificate care se aplică până 
la 31 octombrie 2014, precum şi cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 
2014 - 31 martie 2017 sunt prevăzute în Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii.

(6) Consiliul se întruneşte în cadrul diferitelor formaţiuni, lista acestora fiind adoptată 
în conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

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

Consiliul Afaceri Externe elaborează acţiunea externă a Uniunii, în conformitate 
cu liniile strategice stabilite de Consiliul European, şi asigură coerenţa acţiunii Uniunii.

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

(8) Consiliul se întruneşte în şedinţă publică atunci când deliberează şi votează 
un proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată 
în două părţi, consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv 
activităţilor fără caracter legislativ.


