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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

 

La data de 29 noiembrie 2012, Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a 

Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate să negocieze un acord-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de 

o parte, și Japonia, pe de altă parte. Negocierile au început în aprilie 2013 și s-au încheiat în 

aprilie 2018. 

Negocierile au fost purtate în consultare cu Grupul de lucru pentru Asia și Pacific (COASI), 

care a fost desemnat comitet consultativ. Parlamentul European a fost informat cu regularitate 

pe parcursul negocierilor. 

Înaltul Reprezentant și Comisia consideră că obiectivele stabilite de Consiliu în directivele 

sale de negociere au fost atinse și că proiectul de acord de parteneriat strategic poate fi 

înaintat în vederea semnării și a aplicării sale cu titlu provizoriu. 

Prezenta propunere se referă la instrumentul juridic care autorizează semnarea și aplicarea cu 

titlu provizoriu a acordului. 

 

2. OBIECTIVUL ACORDULUI ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA 

UE și Japonia au o relație îndelungată de amplă cooperare politică, economică și sectorială, 

care a evoluat de-a lungul timpului. Pe baza valorilor fundamentale comune, UE a instituit un 

parteneriat strategic cu Japonia în 2001. 

Acordul de parteneriat strategic este primul acord-cadru bilateral încheiat vreodată între UE și 

Japonia. Acordul consolidează într-o mare măsură parteneriatul global prin promovarea 

cooperării politice și sectoriale și a acțiunilor comune privind chestiunile de interes comun, 

inclusiv în legătură cu provocările de la nivel regional și mondial. Acordul va oferi o bază 

juridică pentru îmbunătățirea cooperării bilaterale, precum și a cooperării în cadrul 

organizațiilor și forurilor internaționale și regionale. Acesta va contribui la promovarea 

valorilor și a principiilor comune, în special a democrației, a statului de drept, a drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale. 

Acordul va servi drept platformă pentru o cooperare și un dialog mai strânse într-o gamă largă 

de chestiuni bilaterale, regionale și multilaterale. Acordul întărește cooperarea politică, 

economică și sectorială într-o gamă largă de domenii de politică, precum schimbările 

climatice, cercetarea și inovarea, afacerile maritime, educația, cultura, migrația, combaterea 

terorismului și lupta împotriva criminalității organizate și a criminalității informatice. Acordul 

reafirmă angajamentul părților de a proteja pacea și securitatea la nivel internațional prin 

prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă și întreprinderea de măsuri menite să 

soluționeze problema comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor. 

Acordul instituie un comitet mixt menit să coordoneze parteneriatul global care are la bază 

prezentul acord. 

Acordul prevede posibilitatea suspendării aplicării sale în cazul în care există o încălcare a 

elementelor sale esențiale, și anume clauza privind drepturile omului [articolul 2 alineatul (1) 

din acord] și clauza de neproliferare [articolul 5 alineatul (1) din acord]. În plus, părțile iau act 

de faptul că, într-un astfel de caz, o parte poate să ia alte măsuri adecvate în afara cadrului 

prezentului acord, în conformitate cu dreptul internațional. 
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Acordul de parteneriat strategic și Acordul de parteneriat economic fac parte din cadrul de 

negociere și au o legătură juridică clară. Împreună, se preconizează că acestea vor oferi 

beneficii și oportunități concrete pentru cetățenii UE și ai Japoniei. 

 

3. TEMEIUL JURIDIC AL PROPUNERII DE DECIZIE 

 

3.1. Temeiul juridic material 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat
1
 că o măsură care urmărește simultan mai 

multe obiective sau care are mai multe componente ce sunt legate în mod indisolubil, fără ca 

vreuna să fie accesorie în raport cu alta, și căreia îi sunt astfel aplicabile dispoziții diferite din 

tratat trebuie să fie adoptată, în mod excepțional, pe baza diferitelor temeiuri juridice 

corespunzătoare, cu excepția cazului în care procedurile prevăzute pentru fiecare temei juridic 

în parte sunt incompatibile. 

 

Obiectivele și componentele acordului vizează politica în domeniile (i) politicii externe și de 

securitate comune (PESC) și (ii) cooperării economice, financiare și tehnice cu țările terțe. 

Aceste aspecte ale acordului sunt corelate în mod indisolubil, fără ca vreunul să fie accesoriu 

în raport cu celălalt. 

 

Prin urmare, temeiul juridic al propunerii de decizie ar trebui să includă articolul 37 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE). 

 

3.2. Temeiul juridic procedural 

 

Articolul 218 alineatul (5) din TFUE prevede adoptarea unei decizii care autorizează 

semnarea unui acord și aplicarea sa cu titlu provizoriu înainte de intrarea în vigoare. În 

conformitate cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din TFUE, Consiliul hotărăște în 

unanimitate în cazul în care acordul se referă la un domeniu pentru care este necesară 

unanimitatea în vederea adoptării unui act al Uniunii. PESC este un domeniu în care este 

necesară unanimitatea pentru adoptarea unui act al Uniunii. 

 

3.3. Concluzie 

 

Prin urmare, temeiul juridic al propunerii de decizie ar trebui să fie articolul 37 din TUE și 

articolul 212 din TFUE coroborate cu articolul 218 alineatul (5) și alineatul (8) al doilea 

paragraf din TFUE. Nu sunt necesare dispoziții suplimentare ca temei juridic
2
. 

 

4. ALTE ELEMENTE JURIDICE ALE PROPUNERII 

 

Uniunea Europeană și Japonia au convenit că asigurarea punerii în aplicare a acordului cât 

mai curând posibil după semnarea acestuia ar fi reciproc avantajoasă. Cu toate acestea, având 

în vedere constrângerile juridice ale Japoniei, nu a fost posibil să se utilizeze formularea 

standard a UE privind aplicarea cu titlu provizoriu. 

 

                                                 
1 Cauza C-490/10 Parlamentul/Consiliul, ECLI: EU: C: 2012: 525, punctul 46. 
2 Cauza C-377/12 Comisia/Consiliul, ECLI: EU: C: 2014: 1903. 
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Părțile au convenit însă ca anumite părți ale acordului să fie aplicate „înainte de intrarea sa în 

vigoare” și că acestea au „același efect juridic ca și când acordul ar fi în vigoare între părți” 

[a se vedea articolul 47 alineatele (2) și (3) din acord]. O declarație care va fi făcută de 

Uniunea Europeană la semnarea acordului va clarifica faptul că efectele juridice ale părților 

care urmează să fie aplicate înainte de intrarea în vigoare trebuie să fie interpretate într-un 

mod care să fie în concordanță cu articolul 25, intitulat „Aplicarea provizorie”, din 

Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor. 

 

5. NECESITATEA DECIZIEI PROPUSE 

 

Articolul 216 din TFUE prevede că Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe țări 

terțe, în cazul în care se prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie 

(i) este necesară pentru realizarea, în cadrul politicilor Uniunii, a unuia dintre obiectivele 

stabilite prin tratate, fie (ii) este prevăzută printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie 

(iii) poate influența normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare al acestora. 

 

Tratatele prevăd încheierea unor acorduri precum Acordul de parteneriat strategic la 

articolul 37 din TUE și la articolul 212 din TFUE. În plus, încheierea Acordului de parteneriat 

strategic este necesară pentru realizarea - în cadrul PESC și al cooperării economice, 

financiare și tehnice cu țările terțe - a obiectivelor prevăzute în tratate. Acestea includ 

obiective în următoarele domenii: drepturile omului, neproliferarea armelor de distrugere în 

masă, combaterea terorismului, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, 

migrația, mediul, energia, schimbările climatice, transporturile, ocuparea forței de muncă și 

afacerile sociale, educația și agricultura. Acordul de parteneriat strategic aduce parteneriatul și 

cooperarea la un nivel mai strategic. 

 

Acordul trebuie să fie semnat înainte de a putea fi încheiat în numele Uniunii. 
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2018/0121 (NLE) 

Propunere comună de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a 

Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe 

de o parte, și Japonia, pe de altă parte 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 

alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (5) și alineatul (8) al doilea paragraf
3
, 

având în vedere propunerea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1) La 29 noiembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia și Înaltul Reprezentant să înceapă 

negocieri cu Japonia în vederea încheierii unui acord-cadru între Uniunea Europeană și 

Japonia. 

(2) Negocierile s-au încheiat cu succes în aprilie 2018. 

(3) Obiectivul acordului este consolidarea cooperării și a dialogului într-o gamă largă de 

chestiuni bilaterale, regionale și multilaterale. 

(4) Prin urmare, acordul ar trebui semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la 

o dată ulterioară. 

(5) Având în vedere importanța punerii în aplicare a acordului cât mai curând posibil după 

semnare, anumite părți ale acordului ar trebui aplicate cu titlu provizoriu. 

(6) O declarație care va fi făcută de Uniunea Europeană la semnarea acordului va clarifica 

faptul că articolul 47 alineatul (3) din prezentul acord trebuie să fie interpretat într-un 

mod care este în concordanță cu articolul 25, intitulat „Aplicarea provizorie”, din 

Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

1. Se aprobă semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat strategic dintre 

Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, 

sub rezerva încheierii acordului menționat anterior. 

2. Textul acordului se atașează la prezenta decizie. 

                                                 
3 JO L […], […], p. […]. 
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Articolul 2 

1. Declarația Uniunii Europene privind articolul 47 alineatul (3) din acord se aprobă în 

numele Uniunii. 

2. Textul Declarației Uniunii Europene privind articolul 47 alineatul (3) din acord se atașează 

la prezenta decizie. 

Articolul 3 

Secretariatul General al Consiliului stabilește instrumentul prin care se acordă puteri depline 

pentru semnarea acordului, sub rezerva încheierii acestuia, persoanei (persoanelor) indicate de 

către negociatorii acordului. 

Articolul 4 

1. Până la intrarea în vigoare a acordului, în conformitate cu articolul 47 din acord și sub 

rezerva notificărilor prevăzute în acesta, se aplică cu titlu provizoriu între Uniune și Japonia 

următoarele articole ale acordului: 

articolele 1, 2, 3, 4, articolul 5 alineatul (1), articolele 11, 12, 13, 14, 15 [cu excepția 

alineatului (2) litera (b)], 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, articolul 

38 alineatul (1), articolele 39, 40, 41, 42 [cu excepția alineatului (2) litera (c)], 43, 44, 45, 46, 

47, articolul 48 alineatul (3), articolele 49, 50 și 51. 

2. Data de la care se aplică cu titlu provizoriu părțile la acord menționate la alineatul (1) al 

doilea paragraf din prezentul articol se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de 

către Secretariatul General al Consiliului. 

Articolul 5 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării sale. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 
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