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Clauzele „Drepturile Omului” în acordurile externe ale 

Comunit ii Europene

Introducerea clauzelor privind drepturile omului în acordurile cu statele ter e a 
devenit o practic  curent  a Comunit ii Europene (CE). Avându- i originea în prac-
tica rela iilor externe ale Comunit ii Europene, conceptul de condi ionalitate politic  
a progresat odat  cu evolu ia politicii comunitare fa  de rile din Europa Central  
i de Est (TECE), devenind un principiu fundamental care guverneaz  ast zi întreaga 

politica extern  a Uniunii în ansamblul ei. 
Fie c  este vorba de rela iile Uniunii Europene cu Balcanii de Vest, cu spa iul 

ex-sovietic, Orientul Mijlociu sau statele Africii, Caraibelor i Pacificului (ACP), con-
di ionalitatea politic  se reg se te în centrul politicii externe europene. Importan a 
este perfect reflectat  în eforturile Comisiei de a defini o politic  coerent  a Uniuni 
Europene extinse fa  de vecinii s i din Est i Sud.

Acordurile încheiate cu rile din Europa de Est con in o clauz  „drepturi ale omu-
lui”, în a c rei formulare s-a constatat o evolu ie. Este dificil de evaluat dac  astfel de 
clauze au sau nu un impact real în statele respective. Este evident îns  c  includerea 
drepturilor omului printre elementele esen iale ale acestor acorduri a constituit un 
important semnal politic c tre aceste ri. Includerea unor astfel de clauze în acordurile 
cu statele care doresc s  adere la Uniunea European  (UE) a ar tat locul primordial 
al respect rii drepturilor omului pentru statele membre ale UE. În acela i timp, aceste 
clauze sunt instrumente poten iale ce se pot dovedi eficiente, în special în rela iile 
Comunit ii cu statele asociate. În acest context, leg tura dintre diversele programe 
comunitare i respectarea drepturilor omului face vulnerabile rile asociate.

În cadrul anumitor tipuri de acorduri externe ale Comunit ii Europene, princi-
piul condi ionalit ii are în acela i timp rolul de condi ie prealabil  i de constrângere 
permanent . De exemplu, în acordurile europene, acesta joac  rolul de condi ie pre-
alabil , deoarece la încheierea acordului a cânt rit faptul c  „respectarea principiilor 
democratice i a drepturilor omului constituie elemente esen iale”1. Condi ionalitatea 
constituie de asemenea o constrângere permanent , deoarece dac  anumite elemente 
inerente acestui principiu nu sunt respectate, acordul respectiv ar putea fi pus în cauz , 
denun at, respectiv suspendat de c tre una dintre p r i.

1 De exemplu, art. 6 Titlul II (principii generale) din Acordul european care stabile te o aso-
ciere între Comunit ile Europene i statele lor membre, pe de o parte, i Republica România, pe 
de alt  parte, este disponibil în JOCE nr. L 357 din 31 decembrie 1994, p. 2-189 sau pe site-ul 
UE (http://www.europa.eu) la adresa (http://europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexa

pi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=21994A1231(20)&model=guichett).
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Dispozi iile acordului sunt clare: „Dac  una dintre p r i consider  c  cealalt  parte 
nu a îndeplinit una dintre obliga iile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua 
m surile adecvate”2.

În raportul prezentat de A. Oostlander, Parlamentul European (PE) afirm  despre 
clauza referitoare la respectarea drepturilor omului, care figureaz  în cea mai mare 
parte a acordurilor europene, c  „nu va r mâne liter  moart ”, i propune introducerea 
în noul Tratat al UE, cu ocazia Conferin ei Interguvernamentale (CIG), o clauz  pri-
vind „retragerea voluntar , precum i excluderea provizorie sau definitiv ” în cazul 
nerespect rii principiilor statului de drept de c tre un stat membru sau atunci când un 
stat membru „nu î i respect  în mod repetat obliga iile de solidaritate” fa  de celelalte 
state membre3. 

I. „Clauzele de condi ionalitate” ale acordurilor Comunit ii Europene cu 

statele în curs de dezvoltare sau în tranzi ie

Introducerea unor clauze referitoare la drepturile omului este o tehnic  destul 
de recent  care a fost pentru prima dat  aplicat  de Comunitatea European  în poli-
tica sa de dezvoltare. Aceast  problem  a fost ridicat  în timpul negocierilor asupra 
Conven iei Lomé III, iar singurul rezultat a fost introducerea unei referiri la respec-
tarea drepturilor omului i a principiilor democratice în preambulul Conven iei. Nu a 
fost f cut  nicio referire direct  la drepturile individuale într-un articol al Conven iei. 
Acesta a fost rezultatul punctelor de vedere divergente ale p r ilor contractante. În 
timpul negocierilor, Comunitatea a adoptat un demers vest-european, punând accentul 
pe drepturile fundamentale ale individului, iar statele Africii, Caraibelor i Pacificului 
(ACP)4 au insistat asupra sublinierii importan ei drepturilor colective, inclusiv dreptul 
la dezvoltare. Aceste dou  puncte de vedere nu au putut fi conciliate i, ca urmare, sin-
gurul rezultat a fost un compromis fragil, i anume referirea existent  în preambul.

A IV-a Conven ie de la Lomé este primul acord extern al CE în care se face o 
referire la protec ia drepturilor omului, chiar în corpul acordului. Astfel art. 5 stipu-
leaz : „Cooperarea trebuie s  fie orientat  spre o dezvoltare centrat  pe fiin a uman , 
protagonista i beneficiara principal  a acestei dezvolt ri, ceea ce implic  o respectare 

2 A se consulta de exemplu art. 119 i 122 din Titlul IX al Acordului european care stabi-
le te o asociere între Comunit ile Europene i statele lor membre, pe de-o parte, i Republica 
România pe de alt  parte. Acordul european care stabile te o asociere între Comunit ile 
Europene i statele lor membre, pe de-o parte, i România pe de alt  parte, este disponibil în 
JOCE nr. L 357 din 31 decembrie 1994, p. 2-189 sau pe site-ul UE (http://www.europa.eu) la 
adresa (http://europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!cele xapi!prod!CELEXnumdoc&l g=

en&numdoc=21994A1231(20)&model=guichett).
3 PE 215.521, A4-101/96, Raport privind Cartea alb , „Préparation des Etats associés 

de l’Europe centrale et orientale à leur intégration dans le marché intérieur de l’Union”, 
COM(95)0163-C4-0166/95, Comisia pentru afaceri externe, de securitate i de politic  de ap -
rare, raport prezentat de A. Oostlander, 28 martie 1996, p. 3. 

4 Pentru mai multe preciz ri despre rela iile dintre UE i statele Africii, Caraibelor, PaciÞ -
cului, a se consulta (http://europa.eu/comm/development /body/country/country_en.cfm) sau 
site-ul Comisiei Europene la adresa (http://europa.eu/comm/external_relations/).
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i o promovare a tuturor drepturilor omului f r  excep ie”5. Articolul subliniaz , de 
asemenea, c  toate drepturile omului sunt considerate indivizibile i interdependente i 
con ine i o list  de drepturi6. Conven ia Lomé IV precizeaz  în mod explicit: „coopera-
rea dintre CE i rile ACP7 trebuie s  fie bazat  pe respectarea drepturilor omului”8.

Aceast  afirma ie f cut  în corpul unui acord interna ional este important  i con-
firm  rolul central al problematicii drepturilor omului în politica de dezvoltare a CE. 
Cu toate acestea, art. 5 al Conven iei9 nu ofer  o baz  legal  clar  pentru denun area 
sau suspendarea acordului în caz de violare grav  a drepturilor omului sau a întrerupe-
rii procesului democratic. Cu toate c  respectarea drepturilor omului i a principiilor 
democratice este principiul director al rela iilor CE-APC10, înc lcarea acestuia de c tre 
una dintre p r i nu poate fi sanc ionat  în practic .

inând cont de conflictul dintre interpretarea colectiv  i cea individual  a dreptu-
rilor omului, Conven ia Lomé IV este rezultatul unui alt compromis, deoarece rezul-
tatul negocierilor a fost urm torul: „P r ile reitereaz  profundul lor ata ament pentru 
demnitatea uman  i pentru drepturile omului, aspira ii legitime ale indivizilor i ale 
popoarelor”11.  

5 „Violarea grav  i persistent  de c tre un stat membru a principiilor enun ate în artico -
lul F paragraful 1”, p. 1.

6 „Cooperarea trebuie direc ionat  spre dezvoltarea centrat  pe om, principalul protagonist 
i beneÞ ciar al dezvolt rii i necesit  respectarea i promovarea tuturor drepturilor omului”, 

Conven ia Lomé IV, semnat  la 15 decembrie 1989. Pentru textul Conven iei, a se consulta 
JOCE nr. L nr. 229/3 din 1991. Conven ia Lomé IV revizuit  a fost încheiat  în 1995, dar a intrat 
în vigoare în septembrie 1997; a se vedea Agence Europe, 20 martie 1997, p. 13.

7 Pentru mai multe preciz ri despre rela iile dintre UE i statele din Africa, Caraibe i 
PaciÞ c, a se consulta (http://europa.eu/comm/development/body /country/country_en.cfm) sau 
site-ul Comisiei Europene la adresa (http://www.europa.eu/comm/external_relations/).

8 Conven ia de la Lomé, semnat  la 4 noiembrie 1995, în Mauritius. ACP-CE 2163/95, pe 
site-ul (http://www.acpsec.org/gb/lome/lome4_e.htm).

9 Art. 5 parag. 1 i 2 din Conven ia Lomé IV subliniaz  importan a respect rii drepturilor 
omului i angajamentul p r ilor pentru contribu ia cooper rii pentru dezvoltare la promovarea 
acestor drepturi. („Cooperation shall be directed towards development centered on man, the 
main protagonist and beneÞ ciary of development, which thus entails respect for and promo-
tion of all human rights. Cooperation operations shall thus be conceived in accordance with 
the positive approach, where respect for human rights is recognized as a basic factor of real 
development and where cooperation is conceived as a contribution to the promotion of these 
rights. In this context development policy and cooperation are closely linked with the respect 
for and enjoyment of fundamental human rights /…/ The Parties reiterate their deep attachment 
to human dignity and human rights /…/ The Contracting Parties hereby reafÞ rm their existing 
obligations and commitment in international law to strive to eliminate all forms of discrimi-
nation based on ethnic group, origin, race, nationality, color, sex, language, religion or any 
other situation”), Conven ia de la Lomé, semnat  la 4 noiembrie 1995, în Mauritius. ACP-CE 
2163/95. Se poate consulta i site-ul (http://www.acpsec.org/gb/lome/lome4_e.htm).

10 Pentru mai multe preciz ri despre rela iile UE cu statele din Africa, Caraibe, PaciÞ c, 
a se consulta (http://europa.eu/comm/development/body/country/country_en.cfm) sau site-ul 
Comisiei Europene la adresa (http://www.europa.eu/comm/external_relations).

11 De exemplu drepturile fundamentale, civile i politice, drepturile economice, sociale i 
culturale.
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Parteneriatul Comunit ii Europene cu statele ACP, predominant economic pân  
la Acordul Lomé IV, cap t  i o dimensiune politic , reflectat  mai ales în Acordul 
de la Cotonou. De ce aceast  schimbare? În Europa s-au ridicat voci care au cerut ca 
ajutorul pentru dezvoltare s  fie legat de performan a beneficiarilor. Cât despre rile 
ACP, acestea erau preocupate s  nu se ajung  la o cre tere a condi ionalit ii i la o 
putere discre ionar  a UE. Schimbarea exprim  o evolu ie a atitudinilor, deoarece se 
admite ast zi din ce în ce mai mult c  dimensiunea politic  a schimb rii face parte 
integrant  din proces.

Noul acord, semnat la Cotonou în Benin, încearc  s  r spund  acestor preocup ri. 
Noua perspectiv  ia în calcul politica, comer ul i dezvoltarea. Principalele inova ii ale 
noilor raporturi dintre Comunitatea European  i statele ACP sunt consolidarea dimen-
siunii politice, demersurile explicite în combaterea corup iei i promovarea demersu-
rilor participative (o consultare mai larg  a societ ii civile în privin a reformelor i 
politicilor care vor face obiectul sprijinului din partea CE).

Respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice i a statului de drept 
constituie elemente esen iale ale acordului. A fost elaborat un nou mecanism pentru 
cazul în care aceste principii ar fi violate. În compara ie cu Conven iile de la Lomé, 
noul mecanism pune mai mult accentul pe responsabilitatea statului în cauz  i pre-
v d o mai mare flexibilitate în procesul de consult ri cu acesta. În cazul unei urgen e 
deosebite – viol ri grave ale unui element esen ial –, vor fi luate imediat m suri, care 
vor fi notificate celeilalte p r i (înc lcarea grav  a respect rii drepturilor omului poate 
conduce la suspendarea acordului).

În ceea ce prive te performan ele, acestea vor fi evaluate în termeni de implemen-
tare a reformelor institu ionale i de eforturi consacrate reform rii institu iilor, pentru 
asigurarea respectului drepturilor omului, crearea unui climat democratic, consolida-
rea statului de drept i lupta împotriva corup iei.

Necesitatea reînnoirii Conven iei APC-CE12 i a reformei sistemului de condi ii a 
constituit subiectul unor discu ii aprinse dup  1996. O dovad  a acestei schimb ri este 
leg tura strâns  dintre evolu ia principiului condi ionalit ii politice la nivelul UE i 
aplicarea acestuia în întreaga politic  extern  a UE la sfâr itul anilor ’90, inclusiv în 
cadrul rela iilor cu TECE.

Acordurile încheiate cu TECE au fost caracterizate printr-o evolu ie similar  cu 
cea constatat  în cadrul rela iilor dintre CE i statele în curs de dezvoltare. Primele 
acorduri semnate cu TECE – acordurile de prim  genera ie bazate pe art. 133 din 
Tratatul CE (fostul art. 113, privind politicile comerciale) i pe art. 308 (fostul art. 235) 
erau acorduri de comer  i cooperare. În primele acorduri de cooperare cu Polonia i 
Ungaria se f cea doar o vag  referire la drepturile omului, în preambul. Un alt exemplu 
este cel al Cehoslovaciei, care în 1988 a încheiat un acord comercial13 cu CE i numai 

12 Pentru mai multe preciz ri despre rela iile dintre UE i statele din Africa, Caraibe i 
PaciÞ c, a se consulta i (http://europa.eu/comm/developm ent/body/country/country_en.cfm) 
sau site-ul Comisiei Europene la adresa (http://www.europa.eu/comm/external_relations).

13 Acordul dintre Comunitatea Economic  European  i Republica Socialist  Cehoslovac  
asupra comer ului cu produse industriale este disponibil în JOCE nr. L 088 din 31 martie 1989, 
p. 2 sau în baza de date CELEX (http://europa.eu/smart api/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!pr

od!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=21989A0331(01)&model=guichett). 
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dup  „revolu ia de catifea” a fost semnat un acord de comer  i cooperare, la 7 mai 
1990. Acest nou acord a fost subordonat „probelor concrete”, prin care partenerii se 
angajau s  respecte democra ia, pluralismul, statul de drept i desf urarea de alegeri 
libere. Principiul condi ionalit ii a inspirat încheierea acestui acord, iar extinderea 
ulterioar  a rela iilor dintre parteneri a dus la consacrarea acestuia. Primele acorduri 
semnate în 1991 cu Ungaria14, Polonia i Republica Socialist  Cehoslovac  nu con i-
neau în textul lor nicio dispozi ie privind drepturile omului.

Condi ionalitatea nu apare în mod explicit în primele acorduri de asociere cu TECE, 
dar este implicit integrat  în acestea. De exemplu, acordul cu Ungaria15 precizeaz , 
în al treilea alineat al preambulului, c  „apari ia unei noi democra ii în aceast  ar  a 
permis stabilirea unor rela ii de tip nou”, dar acordul nu con ine nicio dispozi ie refe-
ritoare la respectarea drepturilor omului.

Aceast  politic  a fost schimbat  în totalitate dup  decizia Consiliului din 11 mai 
1992, cu ocazia deschiderii negocierilor cu Bulgaria i România în vederea încheierii 
de Acorduri europene cu cele dou  state. Decizia Consiliului precizeaz  foarte clar c , 
din acel moment, introducerea unor dispozi ii privind drepturile omului i principiile 
economiei de pia , prev zut  în Acordurile europene cu Bulgaria i România, va fi 
regula pentru toate acordurile de cooperare sau de asociere încheiate între Comunit ile 
Europene i statele membre sau partenere ale CSCE16.  

Ca urmare a acestei schimb ri, prima aplicare a acestui principiu a fost f cut  
în cadrul acordului de comer  i cooperare încheiat de CE cu statele baltice17 i cu 
Albania18. Respectând decizia Consiliului, toate acordurile con in „clauza elementelor 

14 Acordul european care stabile te o asociere între Comunit ile Europene i statele mem-
bre, pe de-o parte, i Republica Ungaria, pe de alt  parte, în JOCE nr. L 347 din 31 decembrie 
1993, p. 2-26.

15 „P r ile î i reaÞ rm  profundul lor ata ament pentru demnitatea uman  i drepturile omu-
lui, care sunt aspira ii legitime ale persoanelor i ale popoarelor”. Acordul european care sta-
bile te o asociere între Comunit ile Europene i statele membre, pe de-o parte, i Republica 
Ungaria, pe de alt  parte, JOCE nr. L 347 din 31 decembrie 1993, p. 2-266.

16 JOCE nr. L 347 din 31 decembrie 1993; este vorba de statele participante la Conferin a 
pentru Securitate i Cooperare în Europa, devenit  ulterior Organiza ia pentru Securitate i 
Cooperare în Europa; pentru detalii, a se consulta informa iile disponibile pe portalul internet 
al OSCE la adresa (http://www.osce.org/).

17 Acordul dintre Comunitatea Economic  European  i Republica Estonia privind comer-
ul i cooperarea comercial  i economic , JOCE nr. L 403 din 31 decembrie 1999, p. 2-9, 

sau în baza de date CELEX (http://europa.eu/ smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexapi!prod!

CELEXnumdoc&lg=FRudoc=21992A1231(2)&model=guichett); Acordul dintre Comunitatea 
Economic  European  i Republica Letonia privind comer ul i cooperarea comercial  i 
economic , JOCE nr. L 403 din 31 decembrie 1992, p. 11-18, Acordul dintre Comunitatea 
Economic  European  i Comunitatea European  pentru Energie Atomic , pe de-o parte, i 
Republica Lituania, pe de alt  parte, privind comer ul i cooperarea comercial  i economic , 
JOCE nr. L 403 din 31 decembrie 1992, p. 20-28 sau în baza de date CELEX. 

18 Acordul dintre Comunitatea Economic  European  i Republica Albania privind comer-
ul i cooperarea comercial  i economic , JOCE nr. L 343 din 25 noiembrie 1992, p. 2 sau în 

baza de date CELEX la (http://europa.eu/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexapi!prod!CELE

Xnumdoc&lg=FR&numdoc=21992A1125(01)&model=guichett).
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esen iale”19, care definesc principiile democratice i drepturile omului ca fiind preve-
deri esen iale ale acordurilor încheiate cu aceste state. De exemplu, art. 1 al Acordului 
de comer  i cooperare încheiat cu Estonia stipuleaz  c  „respectarea principiilor 
democratice i a drepturilor omului definite în Actul Final de la Helsinki i în Carta de 
la Paris pentru o nou  Europ  au inspirat politicile interne i externe ale Comunit ii 
i Estoniei i constituie un element esen ial al prezentului acord”. Acordurile încheiate 

cu Lituania i Letonia con in aceea i dispozi ie.
Atunci, formularea clauzei era inovatoare, pentru c  f cea din drepturile omului 

un obiect de interes comun i le includea printre subiectele de dialog dintre p r i. 
Era, de asemenea, pentru prima dat  când respectarea drepturilor omului guverna în 
mod explicit întregul acord, dup  cum indica formula aleas : „…constituie un element 
esen ial al prezentului acord”. Includerea unei clauze element esen ial într-un acord 
încheiat cu un stat ter  a constituit subiectul unui proces adus în fa a Cur ii de Justi ie 
a Comunit ilor Europene (CJCE), care privea acordul dintre Comunitatea European  
i statele membre i Republica India în domeniul parteneriatului i dezvolt rii.

Concomitent cu clauza element esen ial, au fost introduse dou  categorii de clauze 
adi ionale. O clauz  explicit  de suspendare a fost introdus  în acordurile de comer  
i cooperare încheiate cu statele baltice. Aceast  clauz  este de atunci cunoscut  drept 

clauza baltic . Articolul 21 din acordul cu Estonia precizeaz : „p r ile î i rezerv  
dreptul de a suspenda prezentul acord, par ial sau în întregime, cu efect imediat, dac  
survine o violare grav  a dispozi iilor esen iale”.

Clauza baltic  a fost utilizat  ulterior în acordurile de comer  i cooperare încheiate 
cu Albania20 i cu Slovenia i reprezint  un indicator important al schimb rii funda-
mentale a politicii CE. Aceast  clauz  d  Comunit ii dreptul de a suspenda imediat 
aplicarea acordului, par ial sau în întregime, în cazul nerespect rii dispozi iilor esen i-
ale ale acordului, care cuprind, conform punctului de vedere al Comisiei, viol ri grave 
i persistente ale drepturilor omului i întreruperi grave ale procesului democratic21.

Toate acordurile de parteneriat i cooperare negociate i semnate ulterior con in în 
preambul o clauz  de „condi ionalitate politic ”22. Mai mult decât atât, toate acordurile 
de parteneriat i de cooperare con in o clauz  elemente esen iale în corpul acordului. 
Respectarea clauzei este asigurat  de Consiliul de Cooperare, institu ie comparabil  
cu Consiliul de Asociere al acordurilor cu TECE. i aici, nerespectarea de c tre una 

19 K. Pollet, Human Rights Clauses in Agreements between the European Union and 
Central and Eastern European Countries, European Institute, University of Ghent, Revue des 
affaires européennes/Law and European Affairs 3/1997, Les relations entre l’Union européenne 

et l’Europe centrale et orientale/The relations between the European Union and Central and 

Eastern Europe, p. 292. 
20 Acordul dintre Comunitatea European  i Republica Albania privind comer ul i coo-

perarea comercial  i economic , JOCE nr. L 343 din 25 noiembrie 1992, p. 2 sau în baza de 
date CELEX. 

21 JOCE nr. L 403/3 din 1992, CJCE af. C-268/94, Republica Portughez  împotriva 
Consiliului Uniunii Europene, hot rârea din 3 decembrie 1996.

22 Se poate consulta COM(95)256 Þ nal, „Communication from the Commission on 
the inclusion of respect for democratic principles and human rights in agreements between 
Community and third countries”, p. 8.
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dintre p r i a drepturilor omului i a principiilor democratice poate avea drept rezultat 
suspendarea unilateral  sau neexecutarea acordului. Acordurile de asociere i de sta-
bilizare încheiate cu statele din Balcanii de Vest con in i ele o clauz  de condi ionali-
tate. Articolul 118 al acordului cu Fosta Republic  Iugoslav  a Macedoniei (FYROM) 
oblig  p r ile s  ia toate m surile necesare, generale sau particulare pentru a se achita 
de obliga iile ce revin prin acord. Dac  una dintre p r i consider  c  cealalt  parte 
nu i-a îndeplinit una dintre obliga ii, aceasta poate lua m surile adecvate. Mai întâi, 
în afara unei urgen e speciale, partea respectiv  trebuie s  furnizeze Consiliului de 
stabilizare i de asociere toate informa iile pertinente necesare c ut rii unei solu ii 
acceptabile. Vor fi privilegiate m surile care vor afecta cât mai pu in func ionarea 
acordului. M surile propuse sunt notificate Consiliului i fac obiectul consult rilor din 
cadrul acestuia, la cererea celeilalte p r i.

În concluzie, se poate spune c  în general acela i sistem de clauze a fost utilizat în 
cele trei tipuri de acorduri, Acordurile europene cu statele din Europa Central  i de 
Est, Acordurile de asociere i stabilizare cu rile din Balcanii de Vest i Acordurile de 
parteneriat i cooperare cu noile state independente din fosta Uniune Sovietic .

II. Condi ionalitatea politic  a acordurilor europene ale Comunit ii 

Europene cu statele Europei Centrale i de Est

Aceste Acorduri de asociere con in clauze „drepturi ale omului” de mai multe 
tipuri, clauza „elemente esen iale”, „clauza bulgar ”, completate uneori cu „declara ii 
interpretative”.

O clauz  adi ional  de o alt  natur  a fost introdus  în acordurile cu România, 
Bulgaria23, Ucraina i Kîrgîzstan. Este o clauz  general  de neexecutare, numit  ast zi 
„clauza bulgar ”, deoarece a fost introdus  pentru prima dat  în Acordul european 
încheiat cu Bulgaria.

Articolul 118 din Acordul cu Bulgaria, la fel ca i art. 119 din Acordul cu România24, 
prevede în cel de-al doilea paragraf c  „dac  o parte consider  c  cealalt  parte nu a 
îndeplinit una dintre obliga iile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua m su-
rile adecvate. Mai înainte, aceasta trebuie, în afara unui caz de urgen , s  furnizeze 
Consiliului de Asociere toate informa iile pertinente necesare unei examin ri aprofun-
date a situa iei pentru g sirea unei solu ii acceptabile de c tre p r i. Alegerea trebuie 
s  se îndrepte cu prioritate spre m suri care s  afecteze cât mai pu in func ionarea 
prezentului acord. Aceste m suri sunt imediat notificate Consiliului de Asociere i fac 
obiectul unor consult ri în cadrul acestuia, la cererea celeilalte p r i”.

23 Acordul european care stabile te o asociere între Comunit ile Europene i statele lor 
membre, pe de-o parte, i Republica Bulgaria, pe de alt  parte; JOCE nr. L 358 din 31 decembrie 
1994, p. 3 sau în CELEX.

24 Acordul care stabile te o asociere între Comunit ile Europene i statele lor membre, pe 
de-o parte, i România, pe de alt  parte, este disponibil în JOCE nr. L 357 din 31 decembrie 
1994, p. 2-189 sau pe site-ul UE (http://www.europa.eu) la adresa (http://europa.eu/smartapi/

cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=21994A1231(20)&mo

del=guichett).
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Dac  vom compara con inutul celor dou  clauze privitoare la drepturile omului, 
este evident c  cea bulgar , ulterioar , este formulat  într-o manier  mai diplomatic  
decât clauza baltic . În timp ce clauza baltic  permite o suspendare imediat  a acor-
dului, obiectivul clauzei bulgare este de a se g si mai întâi o solu ie, pentru a p stra 
suspendarea sau neexecutarea doar pentru cazuri de urgen  special . Mai mult, clauza 
bulgar  prevede o procedur  care implic  direct Consiliul de Asociere, institu ie creat  
prin acordul european. Toate m surile care vor fi eventual luate trebuie s  p streze 
acordul în stare opera ional  i vor fi imediat notificate; acestea pot face obiectul unor 
consult ri în cadrul Consiliului de Asociere, dac  cealalt  parte o solicit . 

Trebuie s  observ m, de asemenea, c  în clauza bulgar  nu se face nicio refe-
rire explicit  la drepturile omului sau la principiile democratice, dar pentru Comisie25 
respectarea drepturilor omului i a principiilor democratice este inclus  în expresia 
„obliga ii impuse de prezentul acord”.

O interpretare corect  i complet  poate fi f cut  dac  se combin  clauza con i-
nut  în dispozi iile acestui articol al acordului cu clauza elementelor esen iale inclus  
printre principiile generale ale Acordului de asociere, prev zute în Titlul al II-lea al 
Acordurilor europene de asociere încheiate cu Bulgaria26 i România27. De exemplu, 
aceast  clauz  este con inut  în art. 6 al Titlului al II-lea din Acordul de asociere 
dintre Comunit ile Europene i statele lor membre i România: „Respectarea princi-
piilor democratice i a drepturilor omului, stabilite prin Actul final de la Helsinki i 
prin Carta de la Paris pentru o nou  Europ , precum i principiile economiei de pia  
inspir  politicile interne i externe ale p r ilor i constituie elemente esen iale ale pre-
zentei asocieri”.

Cu toate acestea, trebuie s  preciz m c  referirea la un eventual litigiu privind obli-
ga iile p r ilor fa  de Consiliul de asociere trebuie s  fie apreciat în contextul general 
al mecanismului din acord prev zut s  regleze eventualele conflicte. Pân  în prezent, 
niciun litigiu relativ la drepturile omului nu a fost rezolvat de c tre niciun Consiliu de 
Asociere stabilit prin diversele acorduri europene.

Clauza bulgar 28 a fost completat  prin declara ii interpretative. Acestea sunt de 
dou  tipuri. În primul caz, anumite acorduri de asociere, precum cel încheiat cu Cehia29, 

25 A se consulta COM(95) 256 Þ nal, „Communication from the Commission on the inclu-
sion of respect for democratic principles and human rights in agreements between Community 
and third countries”, p. 7.

26 Acordul european care stabile te o asociere între Comunit ile Europene i statele lor 
membre, pe de-o parte, i Republica Bulgaria, pe de alt  parte; JOCE nr. L 358 din 31 decembrie 
1994, p. 3, sau în CELEX.

27 Acordul care stabile te o asociere între Comunit ile Europene i statele lor membre, pe 
de-o parte, i România, pe de alt  parte, este disponibil în JOCE nr. L 357 din 31 decembrie 
1994, p. 2-189 sau pe site-ul UE (http://www.europa.eu) la adresa (http://europa.eu/smartapi/

cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=21994A1231(20)&mo

del=guichett).
28 Acordul european care stabile te o asociere între Comunit ile Europene i statele lor 

membre, pe de-o parte, i Republica Bulgaria, pe de alt  parte; JOCE nr. L 358 din 31 decem-
brie 1994, p. 3.

29 A se consulta declara iile anexate Acordului european care stabile te o asociere între 
Comunit ile Europene i statele lor membre, pe de-o parte, i Republica Ceh , pe de alt  parte, 
în JOCE nr. L 360 din 31 decembrie 1994, p. 2-10.
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con in o declara ie comun . În aceasta, p r ile convin c  dac  „un caz de urgen  spe-
cial ” conduce la întreruperea acordului, întreruperea provocat  de un element esen ial 
al acordului nu va fi sanc ionat  de regulile generale de drept interna ional. 

Acest tip de declara ie comun  a fost inclus în acordurile de asociere încheiate 
cu Republica Ceh  i cu Slovacia la cererea expres  a acestor state. Dup  p rerea 

rilor în cauz , formularea clauzei bulgare era prea vag . Într-adev r, era precizat 
c  m suri adecvate puteau fi luate în cazul în care una dintre p r i nu îndeplinea „o 
obliga ie pe care o impune prezentul acord” i astfel clauza ar fi putut fi utilizat  de 
c tre Comunitate pentru a justifica sanc iunile declan ate ca reac ie la viol ri ale dis-
pozi iilor cu caracter economic ale acordului. Altfel spus, Cehia i Slovacia30 doreau 
s  împiedice Comunitatea s  utilizeze clauza bulgar  pentru ra iuni economice. Printre 
elementele esen iale ale Acordurilor europene figurau, dup  cum s-a v zut, nu doar 
referirile la drepturile omului i la principiile democratice, ci i „principiile economiei 
de pia ”.

Aceast  declara ie comun  a fost prin urmare inclus , dup  dispari ia Republicii 
Federale Cehoslovace la 31 decembrie 1992, în cele dou  Acorduri europene înche-
iate cu cele dou  noi republici care doreau ca noile acorduri s  fie similare cu acordul 
semnat cu Republica federal . Acordul semnat în decembrie 1991, f când parte din 
primul val de Acorduri europene, con inea o referire la drepturile omului i la libert -
ile fundamentale doar în preambul i nu în corpul acordului.

Între timp, Comunitatea introdusese o nou  politic  în privin a încheierii de acor-
duri cu state ter e, în special cu statele CSCE. În conformitate cu dispozi ia cuprins  
în decizia Consiliului din 11 mai 1992, respectarea drepturilor omului a devenit un 
principiu fundamental al rela iilor Comunit ii cu rile membre sau partenere ale 
CSCE. În consecin , includerea unor astfel de dispozi ii în acordurile cu aceste state 
a devenit un element important i nenegociabil. Noua decizie a Consiliului a interfe-
rat cu negocierile pentru încheierea Acordurilor europene cu cele dou  noi republici, 
ceh 31 i slovac 32. 

Aceste dou  acorduri europene con in prin urmare clauza elemente esen iale i 
clauza bulgar , dar UE a trebuit s  fac  unele concesii. Prima concesie a fost declara ia 
comun  de interpretare a clauzei bulgare, anexat  acordului. O declara ie unilateral  
f cut  de Comunitate a fost, de asemenea, ata at  acordului, iar în aceast  declara ie 
era precizat c  includerea clauzei drepturilor omului în acord era rezultatul politi-
cii CE în domeniul drepturilor omului, luând în considerare decizia Consiliului din 
11 mai 1992.

30 A se consulta declara iile anexate Acordului european care stabile te o asociere între 
Comunit ile Europene i statele lor membre, pe de-o parte, i Republica Slovacia, pe de alt  
parte, în JOCE nr. L 359 din 31 decembrie 1994, p. 2-210.

31 A se consulta declara iile anexate Acordului european care stabile te o asociere între 
Comunit ile Europene i statele lor membre, pe de-o parte, i Republica Ceh , pe de alt  parte, 
JOCE nr. L 360 din 31 decembrie 1994, p. 2-210.

32 Acordul european care stabile te o asociere între Comunit ile Europene i statele lor 
membre, pe de-o parte, i Republica Slovacia, pe de alt  parte, JOCE nr. L 359 din 31 decembrie 
1994, p. 2-210.
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Aceast  declara ie unilateral  utilizat  în Acordurile europene cu Cehia33 i 
Slovacia34 a fost mai târziu transformat  într-o declara ie bilateral , con inut  în 
Acordul de parteneriat i de cooperare semnat cu Rusia în iunie 1994.

Un al doilea tip de declara ie comun  a fost utilizat în Acordurile de parteneriat i 
de cooperare încheiate cu statele din fosta URSS. În acestea din urm , se precizeaz  c  
„m surile adecvate” legate de clauza bulgar  sunt m suri luate în concordan  cu drep-
tul interna ional. Este, de asemenea, precizat c  dac  una dintre p r i va lua m suri în 
caz de urgen  special , cealalt  parte poate la rândul s u s  utilizeze acest mecanism. 
Acest al doilea tip de declara ie comun  a fost formulat pentru prima dat  în Acordul 
de parteneriat cu Rusia35. Ulterior a fost utilizat  i în Acordurile de parteneriat i coo-
perare cu Republica Azerbaidjan i cu Republica Uzbekistan36.

33 A se consulta declara iile anexate Acordului european care stabile te o asociere între 
Comunit ile Europene i statele lor membre, pe de-o parte, i Republica Ceh , pe de alt  parte, 
JOCE nr. L 360 din 31 decembrie 1994, p. 2-210.

34 A se consulta declara ia unilateral  anexat  Acordului european care stabile te o asociere 
între Comunit ile Europene i statele lor membre, pe de-o parte, i Republica Slovacia, pe de 
alt  parte, JOCE nr. L 359 din 31 decembrie 1994, p. 2-210.

35 Y. Borko, The New Intra-European Relations and Russia, în Enlarging the European 
Union. Relations Between the EU and Central and Eastern Europe, London-New York, Editions 
Maresceau, Longman, 1997, p. 387.

36 A se consulta Acordul de parteneriat i cooperare semnat de UE cu Uzbekistanul 
(1 iulie 1999), (http://www.europa.eu/comm/external_relations/ce eca/pca/pca_uzbekistan.pdf) 
i Acordul de parteneriat i cooperare semnat de UE cu Azerbaidjanul (1 iulie 1999), (http://

www.europa.eu/comm/external_relations/ ceeca/pca/pca_azerbaijan.pdf).


