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Rezumat 

Scopul principal al tezei de față este evaluarea critică a rolului "demnității umane" în 

modelarea procesului de elaborare a politicii Uniunii Europene in materie de cooperare 

internațională pentru dezvoltare. În cadrul conceptual al teoriei lui Ian Manners - Normative 

Power Europe - scopul nostru principal este să analizăm rolul pe care conceptul de "demnitate 

umană" îl are în articularea și implementarea politicii Uniunii in materie de cooperare 

internațională pentru dezvoltare. Pentru a face acest lucru, distingem între două întrebări. În 

primul rând, care este înțelegerea demnității umane în cadrul politicii UE de cooperare 

internațională pentru dezvoltare ? În al doilea rând, care sunt instrumentele cele mai adecvate 

pe care UE le are la dispoziție în promovarea demnității umane ca meta-determinator pentru 

stimularea, atât în plan intern cât și extern, a cooperării pentru dezvoltare? Cu alte cuvinte, 

prima întrebare se referă la definiția demnității umane, iar cea de-a doua se referă la 

operaționalizarea concretă a conceptului în procesul de elaborare a politicii publice in materie 

de cooperare internațională pentru dezvoltare. Nu încercăm să oferim o înțelegere globală a 

demnității umane în general, ci să identificăm parametrii conceptuali cheie cu care aceasta 

este direct interconectată în cadrul legislației UE în materie de cooperare internațională pentru 

dezvoltare. Prin urmare, analizăm atât jurisprudența Curții de Justiție a UE cât și aquis-ul 

communautaire din domeniul dezvoltării. 

Principalele metode de cercetare pe care le folosim pentru a răspunde întrebărilor 

noastre aparțin cercetării calitative și intră în cadrul analizei conceptuale și a interviului 

aprofundat. 

În primul rând, analiza conceptuală este considerată o metodă de cercetare calitativă 

ideală pentru urmărirea evoluției unui concept și a înțelegerii acestuia în diferite contexte 

culturale sau în diferite perioade. În studiul nostru, conceptul central evaluat este conceptul de 

demnitate umană. Pentru o imagine cât mai clară, propunem un "snapshot" al acestor 

parametri conceptuali cheie ai demnității umane, in urma identificării lor în jurisprudența 

Curții, cât și în legislația UE din domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare. Cu o 

retrospectivă a acestei politici a Uniunii, accentul cade pe legislația actuală introdusă de 

Tratatul de la Lisabona, în special pe puzzle-ul instituțional al actorilor și pe 

interdependențele dintre aceștia în procesul de elaborare a politicii publice. 

În al doilea rând, realizarea interviurilor aprofundate a urmărit explorarea punctelor de 

vedere ale responsabililor europeni atât în ceea ce privește semnificația demnității umane, cât 

și o mai bună integrare a acesteia în cadrul internațional de dezvoltare. Reamintind că politica 

UE în materie de cooperare internațională pentru dezvoltare este, în conformitate cu legislația 



actuală în vigoare, o competență partajată între UE și statele sale membre, interviurile sunt 

adresate delegaților statelor membre și personalului UE în domeniul dezvoltării. Din punct de 

vedere instituțional, activitatea lor comună se reflectă în activitatea Grupului de lucru 

"Cooperare pentru dezvoltare" (CODEV). Structurat în 13 întrebări deschise, interviurile au 

fost efectuate în timpul Președinției bulgare a Consiliului UE (în prima jumătate a anului 

2018). Discuția este deschisă prin abordarea Uniunii în calitate de actor global, în timp ce 

prima jumătate a întrebărilor abordează semnificația demnității umane, iar cea de a doua 

jumătate este axată pe operaționalizarea conceptului în cadrul de cooperării internaționale 

pentru dezvoltare. 

Principalele rezultate ale cercetării pot fi rezumate în funcție de structura celor patru 

capitole ale tezei: în primul rând, am oferit o prezentare generală a principalelor puncte de 

vedere concurente în analiza politicii externe, cu accent pe tendințele recente în această arie 

de studiu; în al doilea rând, am ilustrat evoluția în timp a semnificației demnității umane prin 

crearea unui așa-numit "snapshot" al rețelei de parametri conceptuali care evidențiază 

flexibilitatea în timp a conceptului; în al treilea rând, am continuat trasabilitatea demnității 

umane prin furnizarea unei retrospective a politicii UE de cooperare internațională pentr 

dezvoltare, punând accentul pe legislația actuală introdusă de Tratatul de la Lisabona și, în 

special, pe puzzle-ul instituțional al actorilor și pe interdependențele dintre acețtia în procesul 

de elaborare a politicii publice în această materie; nu în ultimul rând, am susținut rolul 

demnității umane ca forță unificatoare în cooperarea internațională și ca dimensiune sine qua 

non a dezvoltării sustenabile. 
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