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PREFAłĂ

Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie
ale Uniunii Europene. În plin proces de conştientizare şi de asumare a exigenŃelor implicate
de exercitarea atribuŃiilor de stat membru al Uniunii Europene, ne dorim ca şi publicul român
să se familiarizeze cu limbajul şi conceptele Tratatului de la Lisabona.
O mai bună comunicare cu cetăŃenii Uniunii Europene, în direcŃia recâştigării sprijinului şi a
încrederii acestora – prioritate strategică pentru noua Comisie Barroso –, reprezintă totodată
un obiectiv care depăşeşte mandatul Comisiei, comunicarea despre UE constituindu-se într-o
răspundere colectivă a tuturor instituŃiilor europene şi a partenerilor naŃionali interesaŃi.
Ca atare, considerăm că lucrarea de faŃă, facilitând mai buna intelegere a dreptului comunitar,
dar şi mai buna comunicare despre UE (obiective prioritare ale IER), se înscrie fără îndoială
în categoria acelor măsuri menite să permită atât continua actualizare a cunoştintelor, a
informaŃiilor despre UE, cât şi diseminarea acestora atât către categorii socio-profesionale
implicate activ în domeniul afacerilor europene, cât şi către publicul larg.
Standardizarea terminologiei, pe lângă faptul că îmbunătăŃeşte calitatea traducerilor şi
facilitează căutarea actelor legislative după cuvinte-cheie, contribuie şi la redactarea mai
riguroasă a proiectelor de acte legislative în limba română. Recunoscând importanŃa
terminologiei, Institutul European din România a creat o bază de date terminologice (care în
prezent depăşeşte 25000 de intrări validate şi este disponibilă pe site-ul www.ier.ro) şi a
publicat în seria Acquis comunitar glosare pe diferite teme.
Suntem convinşi că şi glosarul de faŃă va fi bine primit de public, cu atât mai mult cu cât, din
cunoştinŃele noastre, este prima lucrare de acest gen pe piaŃa românească, venind astfel în
întâmpinarea nevoii reale de informare şi de perfecŃionare a cunoştinŃelor în domeniul
instituŃiilor şi al politicilor Uniunii Europene, aflate în continuă evoluŃie.

Prof. Univ. Dr. Gabriela Drăgan
Director General
Institutul European din România
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STUDIU INTRODUCTIV

ConsideraŃii generale

Încă de la începutul activităŃii sale, în anul 2000, DirecŃia Coordonare Traduceri din cadrul
Institutului European din România1 a avut rolul de a pune la dispoziŃia publicului instrumente
de cunoaştere a Uniunii care reflectă totodată la nivel lingvistic gradul de complexitate al
construcŃiei europene. AcŃiunea DCT se desfăşoară pe mai multe nivele, care includ
traducerea, revizia lingvistică şi juridică, cercetarea terminologică şi publicarea unei palete
variate de documente. Actualitatea europeană şi modificările instituŃionale intenŃionate
privesc acum tot mai mult pe cetăŃenii români, în calitate de cetăŃeni europeni. De aceea,
publicarea unui glosar cu termeni care fac parte din realitatea şi din cultura politică europeană,
extraşi din Tratatul de la Lisabona, este o încercare de a face mai vizibilă publicului de la noi
această dimensiune.
Prezentul glosar face parte din seria publicată de IER, care a abordat domenii precum piaŃa
internă, domeniul vamal, bancar, juridic etc. Glosarele au fost concepute de la început ca un
instrument util traducătorilor aflaŃi în faŃa acquis-ului comunitar, dar şi tuturor specialiştilor
din domeniile amintite. De această dată, glosarul se adresează unui public mult mai eterogen,
specialiştilor, studenŃilor, dar şi publicului larg în mare măsură, pentru că textul tratatului şi
noŃiunile cuprinse în glosar privesc aspecte ale vieŃii cetăŃenilor din Uniunea Europeană. În
acelaşi timp, glosarul oferă informaŃii precise despre instituŃiile Uniunii şi despre politicile
sale. Glosarul cuprinde atât termenii generali, care apar în tratate anterioare sau în alte acte,
cum ar fi: apropierea legislaŃiilor, consiliu de administraŃie, efecte juridice, legislatură,
legitimitate democratică, perioadă de tranziŃie, cât şi termenii care introduc noile concepte,
proprii acestui tratat. Astfel, tratatul consacră două principii noi: principiul atribuirii şi
principiul solidarităŃii. AlŃi termeni, printre care delimitarea competenŃelor Uniunii,
reflectă concepte fundamentale în viziunea modificărilor aduse construcŃiei europene.
Tratatul de la Lisabona, publicat în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv
limba română2 – cu titlul complet Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului
privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a ComunităŃii Europene – a fost
semnat la 13 decembrie 2007 de către şefii de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre ale
Uniunii Europene. Textul în limba română al tratatului este original şi nu tradus, fapt precizat
în dispoziŃiile finale la articolul 7: „redactat într-un singur exemplar” în toate limbile oficiale
ale Uniunii Europene, „textele redactate în aceste limbi fiind egal autentice”.
1

InstituŃie publică aflată sub autoritatea guvernului, Institutul European din România s-a înfiinŃat şi funcŃionează
conform prevederilor Legii nr. 229 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului
nr. 73/2000 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinŃarea,
organizarea şi funcŃionarea Institutului European din România, in Monitorul Oficial nr. 629 din 5 decembrie
2000.
2
Vezi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 306, 17.12.2007, p.1-271 şi Monitorul Oficial nr. 107 din 12
februarie 2008.
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La data publicării glosarului de faŃă, Tratatul de la Lisabona nu a intrat încă în vigoare.
Conform articolului 6 alineatul (2) din tratat, „prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie
2009 cu condiŃia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse sau în prima zi a lunii
care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplineşte
ultimul această formalitate”. Până în prezent, 26 de state membre au ratificat tratatul, dintre
care 23 au depus deja instrumentele de ratificare la Roma.3
La cererea Parlamentului European4, versiunile consolidate ale celor două tratate modificate
prin Tratatul de la Lisabona au fost publicate în cele 23 de limbi oficiale în Jurnalul Oficial în
data de 9 mai 20085. Versiunile consolidate sunt cunoscute sub numele de Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE) şi Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene (TFUE),
care a încorporat modificările aduse de Tratatul de la Lisabona în textul Tratatului de la
Roma, numit şi Tratatul de instituire a ComunităŃii Europene (TCE). Versiunile
consolidate vor intra în vigoare la data ratificării Tratatului de la Lisabona.
De la publicarea sa, tratatul face obiectul de studiu a numeroase analize juridice şi politice, ca
şi al unor texte de popularizare publicate în principal pe site-ul europa.eu.6 De asemenea,
Parlamentul European a formulat o propunere de rezoluŃie (votată în toate comisiile) alcătuită
din 90 de puncte, în care îşi exprimă poziŃia faŃă de noul rol şi noile responsabilităŃi ale
Parlamentului în urma punerii în aplicare a Tratatului de la Lisabona7.
Deşi instituŃiile europene îşi propun să elaboreze şi să emită texte scrise într-un limbaj mai
clar şi mai simplu8, tratatele de modificare sunt prin natura lor complicate. Fiind un tratat de
modificare, prezentul tratat are structura specială, proprie tratatelor de modificare. Astfel,
textul său nu poate fi consultat ca un text în sine, deoarece nu este unul continuu, ci cuprinde
o serie de substituiri, eliminări şi adăugiri care se încorporează şi de care se Ńine seama în
elaborarea variantei finale – tratatul consolidat. De aceea, textul de faŃă este unul extrem de
tehnic, o succesiune de amendamente, fragmente, pasaje de modificări şi trimiteri la articole
abrogate sau înlocuite.
Tratatul conŃine un preambul, şapte articole, două serii de protocoale, o anexă, actul final şi 65
de declaraŃii cu privire la dispoziŃiile tratatelor. Aşa cum reiese din titlul său, Tratatul de la
Lisabona modifică cele două tratate fundamentale ale Uniunii. Dintre cele şapte articole, doar
primele două (alcătuite din numeroase paragrafe) cuprind substanŃa propriu-zisă (124 pagini),
în vreme ce ultimele cinci formulează dispoziŃiile finale (2 pagini). Astfel, articolul 1
3

http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_ro.htm
RezoluŃia Parlamentului European din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona (2007/2286(INI)),
Concluzii, punctul 9: „înŃelege faptul că un tratat de modificare este în mod inevitabil mai puŃin clar şi mai greu
de citit decât un tratat codificat; solicită, prin urmare, publicarea imediată a tratatelor consolidate, astfel cum au
fost revizuite de către Tratatul de la Lisabona, fapt ce le va oferi cetăŃenilor un text fundamental al Uniunii mai
clar”.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080055+0+DOC+XML+V0//RO
5
Pentru limba română, vezi Versiunea Consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană, in JO C 115,
9.5.2008, p.13-45 şi Versiunea Consolidată a Tratatului privind funcŃionarea Uniunii Europene, in JO C 115,
9.5.2008, p.47-199.
6
Vezi, de exemplu, http://europa.eu/lisbon_treaty/index_ro.htm,
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm, http://eurojurnal.eu/;
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/tous_les_infopress/default/default_ro.htm
7
Document de şedinŃă A6-0145/2009 din 19.3.2009 – Raport privind noul rol şi noile responsabilităŃi ale
Parlamentului care decurg din Tratatul de la Lisabona (2008/2063(INI)), http://www.europarl.europa.eu/
8
http://europa.eu/abc/eurojargon/index_fr.htm
4
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modifică TUE (Maastricht 1992, cu modificările ulterioare) în ceea ce priveşte instituŃiile,
cooperarea consolidată, politica externă şi de securitate, politica de apărare. Modificările sunt
prezentate în 61 de alineate, grupate sub titluri care redau structura tratatului de modificat:
Preambul, DispoziŃii generale etc. Articolul 2 modifică TCE (Roma 1957, iniŃial TCEE) şi îl
transformă în TFUE. Modificările prezentate în 295 de alineate privesc competenŃele şi
domeniile de intervenŃie ale Uniunii Europene.
Numerotarea în tratat poate fi urmărită astfel pe trei nivele: a) cele şapte articole propriu-zise
descrise mai sus, b) numerotarea articolelor abrogate, modificate sau adăugate în tratate şi c)
numerotarea versiunii consolidate (cele trei nivele pot fi consultate în tabelele de
corespondenŃă din anexele la tratat).
Metoda de lucru
Pentru alcătuirea glosarului, prima etapă a fost extragerea termenilor din textul Tratatului de
la Lisabona, publicat în Jurnalul Oficial. Am utilizat textul în limbile română, franceză şi
engleză, precum şi Monitorul Oficial pentru limba română.
Prelucrarea intrărilor terminologice s-a făcut pornind de la baza de date terminologice
MultiTerm, accesibilă publicului pe site-ul Institutului European din România, în care au fost
introduşi peste 600 de termeni excerptaŃi din tratat, după data ratificării acestuia de către
Parlamentul României.
Pornind de la intenŃia de a selecta şi a prezenta termenii care reprezintă schimbarea faŃă de
tratatele anterioare, fără a prelua şi termenii care sunt înlocuiŃi prin construcŃii de tipul „A se
înlocuieşte cu B”, am introdus în glosar numai termenul B. Astfel, din indicaŃiile: cuvintele
„… ale acŃiunii comune.” se înlocuiesc cu „… ale deciziei respective.” sau cuvintele
„Sistemului Monetar European” se înlocuiesc cu „mecanismului cursului de schimb”, am
reŃinut pentru glosar doar termenii decizie şi mecanismul cursului de schimb. Termenul
acŃiune comună poate fi considerat depăşit în viziunea Tratatului de la Lisabona. Din acelaşi
considerent de principiu, nu vom întâlni în glosar termenul monedă comunitară, ci moneda
euro sau monedă unică.
Conform regulilor lexicografice ale limbii române, termenii nominali sunt înregistraŃi la
singular, forma nearticulată. Există însă şi excepŃii, atunci când termenul de specialitate este
uzual şi consacrat la plural: măsuri (de prevenire, de protecŃie, fiscale etc.). În alte situaŃii,
termeni ca politici comune şi acŃiuni, politici de ocupare a forŃei de muncă, politici
economice sunt justificaŃi de faptul că tratatul se referă prin aceştia la politicile statelor
membre şi nu la o politică a Uniunii în domeniile respective. De altfel, forma de plural
semnalează că în aceste domenii competenŃele statelor şi ale Uniunii sunt partajate.
Au fost înregistraŃi şi termeni nominali cu articol hotărât, de exemplu: acquis-ul Uniunii,
AgenŃia SpaŃială Europeană, aprobarea Parlamentului European, Carta OrganizaŃiei
NaŃiunilor Unite pentru că aceştia reprezintă entităŃi unice.
Descrierea unei intrări este în linii mari cea din lucrările de lexicografie, dar Ńine seama de
specificul glosarelor multilingve editate la IER, care au servit iniŃial traducătorilor. Având un
caracter pragmatic declarat, glosarul de faŃă nu operează cu unităŃi lexicale simple, ci cu
termeni, de multe ori grupuri nominale complexe, care redau fie concepte, fie sintagme fixe
intrate în uz, cum ar fi aspecte comerciale ale proprietăŃii intelectuale; cooperare
judiciară în materie civilă; cooperare din ce în ce mai strânsă între politicile economice
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din zona euro; discriminare pe motive de sex; instituŃie, organ, oficiu sau agenŃie a
Uniunii; lucrător migrant care desfăşoară o activitate independentă; penalitate cu titlu
cominatoriu; persoană supusă unei măsuri privative de libertate. Acest aspect justifică
absenŃa indicaŃiilor morfologice clasice.
Câteva câmpuri completează informaŃia în legătură cu termenul în limba română. Dintre
acestea, obligatoriu este câmpul sursă, care indică locul din text unde termenul poate fi
identificat, prin precizarea articolului şi a alineatului, de regulă pentru prima ocurenŃă. Dacă
termenul are variante într-una dintre limbi, sursa va indica locul în care apar acestea. Câmpul
context este facultativ, dar relativ des întâlnit în glosar, cu deosebire în situaŃiile în care
explicitarea termenului era necesară. Între aceste două câmpuri există o relaŃie de univocitate:
acolo unde apare contextul, este în mod sigur şi obligatoriu din porŃiunea de text indicată în
sursă. Din dorinŃa de a oferi cititorilor informaŃii cât mai complete, deşi nu exhaustive, pe
lângă informaŃia de traducere, am inclus şi câmpul notă în unele situaŃii. Textul explicativ din
notă este urmat de indicarea referinŃei. Notele pentru care nu este indicată referinŃa aparŃin
autorului.
Din raŃiuni de eficienŃă a expunerii şi pentru a permite cititorilor accesul rapid la informaŃia de
bază din tratat, am inclus în glosar două anexe (lista statelor membre; lista tratatelor
menŃionate, cu completări privind anul intrării în vigoare etc.).
Dat fiind gradul sporit de complexitate al numerotării şi totodată datorită intenŃiei de a reflecta
modificările aduse la nivel conceptual şi terminologic de Tratatul de la Lisabona, am ales
formula cea mai simplă de citare – care se referă în modul cel mai direct la acest tratat şi la
structura sa. În acest mod, consultarea Tratatului este facilitată, deoarece am indicat sursa
termenilor din glosar cu referire la cele două articole principale şi la alineatele acestora. În
ceea ce priveşte protocoalele, referirea se face în funcŃie de cele două părŃi (A şi B) în care
acestea sunt grupate în partea finală a tratatului, cu menŃionarea titlului fiecărui protocol. Am
folosit ghilimelele româneşti în contextele citate din tratat, în conformitate cu normele limbii
române, chiar dacă acestea nu erau utilizate consecvent în textul publicat în Jurnalul Oficial.
Modificări terminologice şi conceptuale
Există în Tratatul de la Lisabona două tipuri de situaŃii în legătură cu modificările de
terminologie:
a) introducerea de termeni şi concepte noi, prezente în considerente, alineate sau
articole noi, care reflectă voinŃa statelor membre de a inova pentru a continua mai
eficient construcŃia europeană, prin noile instituŃii, politici sau perspective ale
Uniunii, de exemplu: cooperare structurată permanentă, combaterea
schimbărilor climatice, drepturile persoanelor care aparŃin minorităŃilor.
Există termeni noi care desemnează noile instituŃii sau funcŃii create prin acest
tratat, cum sunt Parchetul European, preşedintele Consiliului European,
Serviciu european pentru acŃiunea externă.
b) înlocuirea unor termeni sau sintagme cu termeni noi, care reflectă transformarea
instituŃiilor şi înnoirea lor: precizările din articolul 2 cu privire la modificările
orizontale (Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene), dar şi substituiri indicate
prin formulări precum: cuvintele „Comitet Monetar cu caracter consultativ” se
înlocuiesc cu „Comitet economic şi financiar”.
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O modificare importantă este extinderea procedurii co-deciziei (prevăzută la articolul 251 din
TCE), numită în tratatul de faŃă prin termenul procedură legislativă ordinară, conform
precizărilor din capitolul Modificări orizontale. Aceasta înlocuieşte şi procedura cooperării în
domeniul politicii economice şi monetare, aşa cum rezultă şi din precizarea următoare:
cuvintele „Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252, poate
hotărî metodele…” se înlocuiesc cu textul următor: „Parlamentul European şi Consiliul,
hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot hotărî
metodele…”.
De asemenea, o modificare semnificativă este utilizarea termenului valori: „Uniunea se
întemeiază pe valorile respectării demnităŃii umane, libertăŃii, democraŃiei, egalităŃii, statului
de drept”9 în locul termenului principii (preambulul TUE).
Dat fiind faptul că noutatea cu privire la instituŃii este aspectul cel mai important, în cuprinsul
glosarului au fost definiŃi şi explicaŃi termenii noi.
În cazul TUE10, de exemplu, Tratatul de la Lisabona introduce modificări conceptuale
sesizabile atât la nivelul terminologiei, cât şi la nivelul redactării, al organizării informaŃiei în
text. Astfel, prin introducerea de noi concepte, dar şi prin ordonarea diferită a acestora,
perspectiva este extinsă. TUE stabilea în articolul 2 o serie de obiective, formulate în cinci
secvenŃe, nenumerotate. Primul obiectiv enunŃat al UE era cel economic şi social: progresul
economic şi social, un înalt nivel de ocupare, dezvoltarea durabilă prin crearea unui spaŃiu
fără frontiere interne şi prin stabilirea uniunii economice şi monetare. În textul nou introdus
de Tratatul de la Lisabona şi care înlocuieşte acest articol, ordinea este cu totul alta, încât
putem spune că vechiul articol 2 a fost regândit şi rescris în acord cu noua viziune asupra UE
a statelor membre care l-au semnat. Primul din cele şase alineate ale articolului 3 din
versiunea consolidată publicată în 2008 precizează astfel scopul UE: „să promoveze pacea,
valorile sale şi bunăstarea popoarelor sale”. Accentul se mută de pe componenta economică şi
socială pe valori, pace şi bunăstare. În general, acest nou articol prezintă similitudini cu
articolul I-3 din Tratatul ConstituŃional (dar şi diferenŃe, de organizare în primul rând).
Viziunea mai largă asupra obiectivelor Uniunii este conturată atât din punctul de vedere al
nuanŃării şi al preciziei acestora în raport cu drepturile omului, cât şi în context global, în
raport cu dreptul internaŃional.
O deosebire notabilă este aceea că în TUE al doilea obiectiv era definirea identităŃii Uniunii
pe scena internaŃională prin politica sa externă şi de securitate, prin progresiva conturare a
unei politici comune de apărare, în vreme ce aceste concepte sunt absente din noul text
introdus prin Tratatul de la Lisabona. Aici locul Uniunii în relaŃiile cu „restul comunităŃii
internaŃionale” este descris în alineatul (5) prin valori şi interese, protecŃia cetăŃenilor Uniunii,
contribuŃia acesteia la pace, securitate, dezvoltare durabilă, comerŃ liber şi echitabil, protecŃia
drepturilor omului, respectarea dreptului internaŃional, inclusiv a principiilor Cartei ONU11
etc.
O pondere spectaculoasă în modificarea TUE o reprezintă reformulările, inclusiv la nivel
conceptual, în ceea ce priveşte politica externă şi de securitate comună şi politica de securitate
şi de apărare comună. Acestora le sunt alocate peste o treime (14) din paginile de Jurnal
9

Articolul 1 alineatul (3).
Consolidated version of the Treaty on European Union,
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325EN.000501.html
11
TUE nu făcea referire la Carta ONU, de exemplu, atunci când enumera obiectivele Uniunii.
10
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Oficial ale primului articol (41) şi aproape jumătate (29) din alineatele acestuia (61). De
aceea, în glosarul de faŃă, termenii din domeniul apărării sunt bine reprezentaŃi.
Mutarea accentului pe perspectiva pacifistă şi de afirmare a propriilor valori este vizibilă şi
din articolul 1a (nou introdus de Tratatul de la Lisabona, articolul 2 din varianta consolidată),
care defineşte Uniunea prin valorile şi drepturile care sunt comune tuturor statelor membre.
Spre deosebire de Tratatul ConstituŃional, cel de la Lisabona introduce precizarea
suplimentară: „contribuie la protecŃia cetăŃenilor ei”. De altfel, într-un text identic, valorile
Uniunii făceau obiectul articolului I-2 din Tratatul ConstituŃional din 2004.
Dacă în TUE articolul 2 se referă la cetăŃenii statelor membre care dobândesc cetăŃenia
europeană (a treia liniuŃă), în varianta consolidată din 2008 se vorbeşte despre popoarele
Uniunii, dar şi despre cetăŃenii săi. Orientarea spre cetăŃeni este o constantă a modificărilor
introduse de Tratatul de la Lisabona, care doreşte să dea Uniunii legitimitatea democratică,
aşa cum reiese atât din rolul parlamentelor naŃionale în Uniune (stabilit prin protocol), cât şi
din rolul sporit al Parlamentului European şi din legătura dintre cele două nivele de
reprezentare. Protocolul înregistrează că Înaltele PărŃi Contractante doresc „să încurajeze o
participare sporită a parlamentelor naŃionale la activităŃile Uniunii Europene şi să consolideze
capacitatea acestora de a-şi exprima punctul de vedere asupra proiectelor de acte legislative
ale Uniunii Europene”.
În ceea ce priveşte articolul 2, care cuprinde modificările aduse TCE, acesta se întinde pe un
număr dublu de pagini faŃă de articolul 1 şi cuprinde 295 de alineate. Ponderea cea mai mare
o au procedurile de adoptare a actelor şi alte dispoziŃii (9 alineate, 5 pagini) şi modificările
privind Curtea de JustiŃie (5 alineate, 23 pagini). În legătură cu prevederile din articolul 1 al
Tratatului de la Lisabona privind politica externă şi de securitate comună, şi în articolul 2 din
acest tratat sunt făcute precizări în acest sens. Astfel, „Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene
nu este competentă în ceea ce priveşte dispoziŃiile privind politica externă şi de securitate
comună, nici în ceea ce priveşte actele adoptate în temeiul acestora” (alineatul 223).
Studierea terminologiei din tratat poate deschide calea unor abordări tematice privind evoluŃia
conceptelor şi a instituŃiilor, aşa cum se configurează acestea în intenŃiile autorilor tratatului,
ca şi în dezbaterile din centrele de analiză.
În aşteptarea ratificării Tratatului de la Lisabona, glosarul de faŃă poate fi util atât ca
instrument general de cunoaştere, cât şi ca o introducere în studiul principiilor care vor
guverna politica europeană după 1 noiembrie 2014.

Dr. Mariana Bara
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CORPUS

Română
Français
English

1

RO

abordare comună
context: În cazul în care Consiliul European sau Consiliul a definit o abordare comună a
Uniunii […], Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
securitate şi miniştrii afacerilor externe ai statelor membre îşi coordonează
activităŃile în cadrul Consiliului.
Misiunile diplomatice ale statelor membre şi delegaŃiile Uniunii în Ńările terŃe şi în
cadrul organizaŃiilor internaŃionale cooperează între ele şi contribuie la formularea şi
la punerea în aplicare a abordării comune.
sursă: articolul 1 alineatul (35)

FR
EN
2

RO

approche commune
common approach
acces la justiŃie
context: Uniunea facilitează accesul la justiŃie, în special pe baza principiului recunoaşterii
reciproce a deciziilor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă.
sursă: articolul 2 alineatul (64)

FR
EN
3

RO

accès à la justice
access to justice
acord de retragere
context: Statul membru care hotărăşte să se retragă notifică intenŃia sa Consiliului European.
În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază şi încheie cu acest stat
un acord care stabileşte condiŃiile de retragere, Ńinând seama de cadrul viitoarelor
sale relaŃii cu Uniunea. […] Acesta se încheie în numele Uniunii de către Consiliu,
care hotărăşte cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European.
Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a
acordului de retragere sau, în absenŃa unui astfel de acord, după doi ani de la
notificarea prevăzută […], cu excepŃia cazului în care Consiliul European, în acord
cu statul membru în cauză, hotărăşte în unanimitate să proroge acest termen.
sursă: articolul 1 alineatul (58)

FR
EN
4

RO

accord de retrait
withdrawal agreement
acord interinstituŃional
context: Parlamentul European, Consiliul şi Comisia se consultă reciproc şi organizează, de
comun acord, condiŃiile cooperării lor. În acest scop, acestea pot, cu respectarea
tratatelor, să încheie acorduri interinstituŃionale care pot avea un caracter
obligatoriu.
sursă: articolul 2 alineatul (240)

FR
EN
5

RO

accord interinstitutionnel
interinstitutional agreement
acord internaŃional
sursă:

FR
EN
6

RO

accord international
international agreement
acord monetar
sursă:

FR
EN
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articolul 2 alineatul (154)

articolul 2 alineatul (101)

accord monétaire
monetary agreement
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7

RO

Acordul privind SpaŃiul Economic European
sursă:
notă:

ref:

FR
EN
8

RO

accord sur l'Espace économique européen
Agreement on the European Economic Area
acordurile de la Schengen
sursă:
notă:

ref:

FR
EN
9

RO

Protocoale B Protocolul privind aplicarea articolului 22A în Regatul Unit şi Irlanda
Acordul privind SpaŃiul Economic European ce a fost semnat în mai 1991 şi a intrat
în vigoare în ianuarie 1994, cuprinde toate statele membre UE şi statele parte la
Acordul European de Liber-Schimb (AELS), Norvegia, Islanda şi Lichtenstein, cu
excepŃia ElveŃiei. Acordul permite extinderea celor patru libertăŃi fundamentale ale
Uniunii Europene (libera circulaŃie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi
capitalului) la statele membre AELS, în schimb, statele AELS fiind obligate să adopte
acquis-ul comunitar pe domeniile acoperite de acord.
Ministerul Afacerilor Externe, Solicitare de aderare la SpaŃiul Economic European,
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=26650

Protocoale B Protocolul Schengen
Acordurile de la Schengen (1985, 1990 cu intrare în vigoare din 1995) reprezintă
măsurile cele mai importante în privinŃa punerii în aplicare a principiului privind
trecerea frontierelor.
Institutul European din România, Studiul nr. 5 — Fenomenul migraŃionist din
perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, Anexa nr. 1.a. LegislaŃia
privind migraŃia în UE, Bucureşti, 2004

accords de Schengen
Schengen agreements
acquis; acquis-ul Uniunii
context: Actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidată sunt obligatorii numai
pentru statele membre participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind acquis care
trebuie acceptat de statele candidate la aderarea la Uniune.
sursă: articolul 1 alineatul (22)
context: Atunci când acŃionează în conformitate cu protocoalele respective, instituŃiile Uniunii
şi Regatul Unit încearcă să restabilească participarea cât mai largă a Regatului Unit
la acquis-ul Uniunii referitor la spaŃiul de libertate, securitate şi justiŃie, fără ca
aceasta să afecteze funcŃionarea practică a diverselor părŃi ale acestora, respectând,
totodată, coerenŃa lor.
sursă: Protocoale A Protocolul privind dispoziŃiile tranzitorii
notă: [Acquis-ul] reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaŃii comune ce se aplică tuturor
statelor membre.
ref:
Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului
comunitar, ediŃia a V-a revăzută şi adăugită, Institutul European din România,
Bucureşti, 2008, 1.1. InstituŃii şi concepte-cheie

FR
EN
10

RO

acquis; acquis de l’Union
acquis; acquis of the Union
acquis-ul Schengen
context: Consiliul încearcă să menŃină participarea cât mai largă a statului membru vizat fără
a afecta grav funcŃionarea practică a diverselor părŃi ale acquis-ului Schengen,
respectând, totodată, coerenŃa lor.
sursă: Protocoale B Protocolul Schengen

FR
EN

acquis de Schengen
Schengen acquis
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11

RO

act cu forŃă juridică obligatorie;
act obligatoriu din punct de vedere juridic
sursă:

FR
EN
12

RO

articolul 2 alineatul (12)

acte juridiquement contraignant
legally binding act
act juridic al Uniunii
context: La iniŃiativa a cel puŃin un milion de cetăŃeni ai Uniunii, resortisanŃi ai unui număr
semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în
limitele atribuŃiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti
cetăŃeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării
tratatelor.
sursă: articolul 1 alineatul (12)

FR
EN
13

RO

acte juridique de l'Union
legal act of the Union
act legislativ al Uniunii
context: Consiliul se întruneşte în şedinŃă publică atunci când deliberează şi votează un
proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în
două părŃi, consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv
activităŃilor fără caracter legislativ.
sursă: articolul 1 alineatul (17)

FR
EN
14

RO

acte législatif de l'Union
Union Legislative act
act normativ
context: Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condiŃiile prevăzute la primul şi
al doilea paragraf, o acŃiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o
privesc direct şi individual, precum şi împotriva actelor normative care o privesc
direct şi care nu presupun măsuri de executare.
sursă: articolul 2 alineatul (214)

FR
EN
15

RO

acte réglementaire
regulatory act
acte cu putere de lege şi acte administrative
sursă:

FR
EN

16

RO

dispositions législatives, réglementaires et administratives;
lois, règlements ou dispositions administratives
laws, regulations and administrative action;
laws, regulations and administrative measures;
laws, regulations and administrative provisions;
law, regulation or administrative action;
laws, regulations or administrative provisions
acte cu putere de lege şi norme administrative
sursă:

FR
EN
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articolul 2 alineatul (54) şi Protocoale A Protocolul privind aplicarea cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia şi în Regatul Unit

articolul 2 alineatul (12)

dispositions législatives et réglementaires
laws and regulations
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