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          Scurt istoric al Parlamentului European 

“Uniți în diversitate” 

 

 Începând din 1979, milioane de europeni își aleg o dată la cinci ani 

reprezentanţii în Parlamentul European.  

 
Parlamentul European este singura adunare parlamentară multinaţională 

din lume și singura instituţie a Uniunii Europene aleasă în mod direct de 

cetăţeni. El reprezintă circa 500 de milioane de cetăţeni din cele 27 de 

state membre ale UE. 

 
Sediul oficial al Parlamentului European este la Strasbourg, la frontiera 

dintre Franţa și Germania, un oraș care simbolizează reconcilierea dintre 

cele două ţări după cele două războaie mondiale. Conform hotărârii statelor 

membre ale UE, la Strasbourg au loc în fiecare an 12 sesiuni plenare ale 

Parlamentului European. Deputaţii se reunesc și în comisii parlamentare, la 

Bruxelles, unde pot fi organizate sesiuni plenare suplimentare. Dezbaterile 
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se desfășoară în toate limbile oficiale ale UE, reflectând importanţa pe care 

o acordă Parlamentul unei Uniuni variate și multiculturale, „unită în 

diversitate”. 

 

De ce este important Parlamentul European? 

De-a lungul ultimelor decenii, puterea Parlamentului European a crescut în 

mod constant; drept urmare, în prezent, Parlamentul exercită rolul de 

colegislator în aproape toate domeniile în care legiferează Uniunea 

Europeană. Alături de Consiliu, Parlamentul adoptă sau modifică 

propunerile Comisiei. De asemenea, Parlamentul supraveghează activitatea 

Comisiei și adoptă bugetul Uniunii Europene. Modul în care sunt exercitate 

toate aceste misiuni este descris în continuare. 

Dincolo de aceste competențe oficiale, Parlamentul cooperează îndeaproape 

cu parlamentele naționale ale țărilor din UE. Adunările parlamentare mixte 

organizate la intervale regulate permit o mai bună integrare a punctele de 

vedere naționale în cadrul dezbaterilor Parlamentului. 
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Dumneavoastră, puteți adresa Parlamentului European petiţii cu plângeri 

referitoare la aplicarea legislaţiei europene. 

Deputaţii europeni aleg și Ombudsmanul European, însărcinat cu 

examinarea plângerilor referitoare la probleme administrative în activitatea 

instituţiilor și organelor Uniunii Europene. Deputaţii europeni pot, de 

asemenea, să instituie comisii de anchetă atunci când consideră că 

legislaţia UE a fost încălcată. 

Parlamentul European - adunarea dumneavoastră! 

Noi toţi, indiferent de statut – tineri și mai puţin tineri, studenţi, lucrători, 

pensionari – suntem afectaţi de legislaţia europeană, uneori fără să ne dăm 

seama. Alimente mai sănătoase în farfurie, libertatea de circulaţie și de 

muncă oriunde în Uniune, protecţia mediului înconjurător: în acestea și în 

numeroase alte domenii, rolul aleșilor europeni este determinant. Legislaţia 

europeană urmărește în primul rând să ușureze viața celor care trăiesc în 

Uniunea Europeană și să favorizeze egalitatea de șanse, de drepturi și de 

obligaţii.  

Parlamentul European este adunarea dumneavoastră, singura instituţie a 

Uniunii Europene aleasă în mod direct.  
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Aveţi impresia că Strasbourg şi Bruxelles sunt îndepărtate de localitatea 

dumneavoastră? Paginile informative, serviciile de documentare, precum şi 

birourile Parlamentului European de informare din fiecare ţară din UE vă 

permit să rămâneţi la curent cu ceea ce se întâmplă la Parlament, oferindu-

vă toate informaţiile în limba dumneavoastră. 

Aveţi ceva de spus? În acest caz, nu ezitaţi: faceţi-vă auzită vocea! Dacă 

apreciaţi că, în regiunea dumneavoastră, legile Uniunii Europene sunt 

încălcate, adresaţi o petiţie Parlamentului. Puteţi, de asemenea, solicita 

intervenţia Ombudsmanului European, dacă aveţi nevoie de un mediator. 

Cetăţenii UE pot lansa iniţiative paneuropene şi solicita în mod direct 

elaborarea de noi legi prin intermediul iniţiativei cetăţenilor. 

Doriţi să vă implicaţi personal în activitatea Parlamentului European sau să 

dobândiţi o experienţă directă la Parlament? Informaţi-vă cu privire la 

posibilităţile de a lucra la PE, în calitate de stagiar, în cadrul unei vizite de 

studiu sau chiar ca angajat.  
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Puterea de decizie a Parlamentului European 

De-a lungul ultimelor decenii, puterea Parlamentului European a crescut în 

mod constant; drept urmare, în prezent, Parlamentul exercită rolul de 

colegislator în aproape toate domeniile în care legiferează Uniunea 

Europeană. Alături de Consiliu, Parlamentul adoptă sau modifică 

propunerile Comisiei. De asemenea, Parlamentul supraveghează activitatea 

Comisiei și adoptă bugetul Uniunii Europene.  

Dincolo de aceste competențe oficiale, Parlamentul cooperează îndeaproape 

cu parlamentele naționale ale țărilor din UE. Adunările parlamentare mixte 

organizate la intervale regulate permit o mai bună integrare a punctele de 

vedere naționale în cadrul dezbaterilor Parlamentului. 

Codecizia se aplică acum majorităţii textelor legislative europene. Aceasta 

privește, în special, libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și 

persoanelor în interiorul pieţei unice europene. Această procedură se aplică 

și în domenii ca protecţia mediului, drepturile consumatorului și securitatea 

transporturilor, precum și în programele de asistenţă pentru cercetare, 

educaţie și cultură sau pentru promovarea sănătăţii publice. 
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Ce a făcut până acum Parlamentul European pentru 

cetățeni?   

Locuri de muncă 

În ultimii ani, deputaţii europeni au contribuit la facilitarea recunoașterii 

reciproce a diplomelor și a calificărilor profesionale de către statele 

membre: în prezent, este mult mai simplu decât în trecut să vă exercitaţi 

profesia într‑un alt stat membru al UE. Deputaţii europeni au contribuit și 

la elaborarea unor norme mai stricte în materie de securitatea și 

etichetarea produselor: la magazinul alimentar, este astăzi mult mai simplu 

să vă orientaţi printre numeroasele produse provenind din întreaga Europă. 

Călătorii mai sigure 

De asemenea, Parlamentul European a întărit drepturile pasagerilor care 

utilizează transporturile aeriene și feroviare, fără a uita persoanele în 

vârstă și pe cele cu mobilitate redusă, care acum pot solicita asistenţă. În 

plus, ce poate fi mai plăcut, în anotimpurile călduroase, decât o baie 

răcoritoare în mare sau într‑un lac? Normele europene, devenite mai 

severe datorită Parlamentului European, sunt cele care vă garantează că vă 

scăldaţi în ape mai curate! 
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Depășirea crizei financiare 

Deputații au avut o contribuție majoră la adoptarea unui pachet extins de 

măsuri legate de ieșirea din criza economică și financiară și de creșterea 

transparenței și intensificarea supravegherii sistemului financiar. 

Parlamentul a obținut, în acest context, plafonarea bonusurilor bancherilor, 

scoaterea în afara legii a produselor financiare care speculează datoriile 

statelor și o reformă reală – nu doar o modificare cosmetică – a 

supravegherii financiare europene. Parlamentul a luptat, de asemenea, în 

prima linie pentru stabilirea unor norme de guvernanță economică care să 

aibă un impact real în direcția îmbunătățirii finanțelor publice și a reluării 

creșterii economice. 

Deputaţii europeni în serviciul dumneavoastră 

Sunteţi ghid turistic, agent imobiliar sau prestaţi alte servicii? Directiva 

privind serviciile vă va facilita munca în străinătate. Foarte controversată la 

început, această directivă nu ar fi existat fără compromisul realizat de 

Parlamentul European. Într‑adevăr, deputaţii europeni au știut să găsească 

un echilibru corect între interesele naţionale divergente, drepturile 

prestatorilor de servicii și ale consumatorilor și necesităţile angajaţilor și ale 

angajatorilor. 
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Când Parlamentul European consideră că un proiect de lege este 

necorespunzător și nu poate fi ameliorat, poate respinge textul în 

întregime. Spre exemplu, acest lucru s‑a întâmplat în cazul unei directive 

privind liberalizarea serviciilor portuare și în cazul alteia care privea 

brevetele pentru programele informatice. 

Deputaţii europeni au și un drept de iniţiativă politică ce le permite să 

sugereze Comisiei să înainteze propuneri legislative Parlamentului 

European. Ei invită în mod regulat Comisia și Consiliul să dezvolte politicile 

existente sau să elaboreze altele noi. Astfel, Parlamentul European a 

solicitat Comisiei să prezinte un proiect de lege destinat reglementării și 

facilitării procedurilor privind moștenirile transnaţionale, pe baza unor 

recomandări detaliate. 

Dumneavoastră puteți prelua inițiativa 

În urma intrării în vigoare a noului Tratat, un milion de cetăţeni europeni 

proveniţi dintr‑un sfert din statele membre pot solicita Comisiei Europene 

să pregătească un proiect de act legislativ referitor la chestiunile unde 

aceștia consideră că UE ar trebui să legifereze.  
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Legislaţia europeană își propune să înlesnească viaţa cetăţenilor din 

Uniunea Europeană și să favorizeze egalitatea de șanse, de drepturi și de 

obligaţii pentru toţi europenii. De asemenea, promovează schimburile de 

bunuri și servicii, stabilind condiţii de concurenţă echivalente pentru 

întreprinderile din toate statele membre. Deci, prin alegerea deputaţilor 

europeni o dată la cinci ani, cetăţenii participă la crearea actelor legislative 

care îi privesc în mod direct. 

 

Cum este cheltuit bugetul Uniunii Europene? 

Exemple de acţiuni sprijinite de deputaţii aleși de dumneavoastră: 

În fiecare an, pe baza propunerilor Comisiei Europene, deputaţii europeni 

negociază luni întregi cu Consiliul (reprezentant al statelor membre ale UE) 

în vederea stabilirii cuantumului exact al veniturilor și cheltuielilor Uniunii 

Europene pentru anul următor. Bugetul astfel stabilit, cu respectarea 

plafoanelor definite pe o perioadă de câţiva ani, este foarte important 

deoarece determină sprijinul pe care Uniunea Europeană îl acordă în fiecare 

dintre domeniile sale de activitate pentru a asigura solidaritatea, o creștere 

economică durabilă și coeziunea socială. Parlamentul European poate 
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respinge bugetul și poate solicita un nou proiect de buget dacă consideră că 

priorităţile sale nu au fost luate în considerare corespunzător.  

Cadrul financiar al UE pentru perioada 2007-2013: (cifre rotunjite din 

Acordul interinstituţional din 17 mai 2006, preţuri din 2004) 

 

  

Bugetul UE 

Creștere durabilă: dezvoltare 
economică regională, 
acţiuni în favoarea creșterii 
economice, a competitivităţii 
și a creării de noi locuri de 
muncă 
382 miliarde EUR (44 %) 

Conservarea și 
gestionarea resurselor 
naturale: agricultură, 
dezvoltare durabilă 
și mediu 
371 miliarde EUR (43 %) 

UE, actor mondial:
acţiuni externe, politica
de dezvoltare,
ajutor umanitar
49 miliarde EUR (6 %)

Cetăţenie, libertate, securitate 
și justiţie: protecţia drepturilor 
cetăţenilor, libera circulaţie 
a persoanelor, cooperarea 
poliţienească și judiciară, 
combaterea terorismului 
11 miliarde EUR (1 %) 

Alte cheltuieli, inclusiv
administrative
51 miliarde EUR (6 %)
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Dezvoltare economică durabilă 

O mare parte a fondurilor UE servește dezvoltării economice și reducerii 

disparităţilor dintre diferitele regiuni europene: construirea de autostrăzi 

sau de căi ferate care leagă statele membre între ele, ajutoare destinate 

micilor întreprinderi, proiecte de cercetare și inovare tehnologică (de 

exemplu, pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilă). 

Politica agricolă comună beneficiază, de asemenea, de o parte importantă 

din buget. Alte domenii, cum ar fi protecţia mediului, constând în crearea 

de parcuri naturale regionale, conservarea speciilor protejate, 

administrarea resurselor de apă, combaterea schimbărilor climatice, capătă 

cu sprijinul Parlamentului European o importanţă din ce în ce mai mare. 

De asemenea, o parte din bugetul Uniunii servește la finanţarea dezvoltării 

economice în lume și ajutorului umanitar destinat ţărilor afectate de 

catastrofe naturale și alte situaţii de criză. 

In intereseul cetățenilor: 

Este mult mai eficient să combatem împreună epidemiile, ca de exemplu 

HIV/SIDA și gripa aviară, deoarece acestea nu cunosc frontiere. Încurajată 
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de Parlamentul său, UE este din ce în ce mai activă în domeniul sănătăţii 

publice, finanţând, în special, numeroase proiecte de cercetare care au ca 

scop crearea de noi medicamente. 

În ultimii ani, deputaţii europeni au folosit puterea de care dispun pentru a 

încuraja programele de promovare a diversităţii culturale europene, prin 

libera circulaţie a obiectelor și operelor artistice și culturale din diferite 

domenii: cinematografie, muzică, pictură, fotografie, teatru etc. 

Situaţia economică se află, de asemenea, în centrul preocupărilor. În 2006, 

Parlamentul European a aprobat crearea unui Fond de adaptare la 

globalizare, care dispune anual de 500 milioane EUR și al cărui obiectiv este 

de a ajuta lucrătorii concediaţi din cauza restructurărilor din industrie 

determinate de contextul internaţional. În timpul crizei economice din 

2009, deputaţii europeni au aprobat extinderea sferei de aplicabilitate a 

fondului și flexibilizarea criteriilor sale de intervenţie. 

Investiţii în viitor 

Parlamentul European a avut un cuvânt de spus în ceea ce privește cadrul 

financiar multianual, care a fixat plafoanele de cheltuieli pentru fiecare 

domeniu de politici europene până în 2013. Deputaţii europeni au dus o  
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luptă aprigă cu statele membre pentru a obţine sume suplimentare pentru 

proiecte considerate importante de către cetăţeni.  

Parlamentul European a apărat, în special, programele europene sprijinind 

mobilitatea tinerilor, pentru ca aceștia să poată acumula cunoștinţe noi, 

inclusiv lingvistice, și să se familiarizeze cu alte culturi. De exemplu, a 

sprijinit programul Erasmus, care permite anual unui număr de peste 180 

000 de studenţi să studieze la o universitate din străinătate. Parlamentul 

European a mai sprijinit și programul Leonardo da Vinci, care promovează 

formarea profesională prin efectuarea de stagii în întreprinderi din toată 

Europa. Parlamentul European acordă o mare importanţă cercetării și 

inovării.  

Tratatul de la Lisabona prevede că, pe viitor, cadrul financiar multianual va 

fi aprobat printr‑un regulament (adoptat prin intermediul unei proceduri 

legislative speciale) pentru care este necesară aprobarea Parlamentului 

European. 
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Parlamentul și alegerile 2014 

Alegerile europene din mai 2014 vor oferi alegătorilor șansa de a influența 

viitoarea orientare politică a Uniunii Europene atunci când îi vor vota pe cei 

751 de deputați în Parlamentul European, care le vor reprezenta interesele 

în următorii cinci ani.Fiecare stat membru are propriile legi electorale și 

fiecare decide data la care cetățenii săi se vor prezenta la vot, în timpul 

perioadei de patru zile dedicate alegerilor, respectiv 22 - 25 mai 2014. 

Alegătorii români se vor prezenta la urne la data de 25 mai pentru a-i alege 

pe cei 32 de deputați români în Parlamentul European. Rezultatele din 

toate cele 28 de state membre vor fi anunțate în seara zilei de duminică, 

25 mai. 

De la aderarea Croației la Uniunea Europeană, în iulie 2013, Parlamentul 

European numără 766 de deputați. Cu toate acestea, numărul deputaților a 

fost redus la 751 pentru alegerile din 2014 și va rămâne constant în viitor. 

Acești deputați vor reprezenta peste 500 de milioane de cetățeni din 28 de 

state membre. Locurile în Parlament sunt repartizate între diferitele state, 

în temeiul tratatelor UE, pe baza principiului „proporționalității degresive”. 

Cu alte cuvinte, statele cu o populație mai numeroasă au mai multe locuri 

decât statele mai mici, dar statelor mai mici le revin mai multe locuri decât 

ar rezulta dintr-un calcul strict proporțional. 
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