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Origini

Un Parlament European ales în mod direct prin vot universal reprezintă o caracteristică 
esențială a ordinii constituționale a Uniunii Europene. Încă din 1951, articolul 20 din Tratatul 
de la Paris privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului prevedea o adunare 
alcătuită din „reprezentanți ai popoarelor statelor reunite în Comunitate”. Articolul 21 
alineatul (3) menționa că:

Adunarea elaborează proiecte în vederea organizării de alegeri prin vot universal 
direct, conform unei proceduri uniforme în toate statele membre. 

Consiliul, hotărând în unanimitate, adoptă dispoziții pe care le recomandă spre 
adoptare statelor membre, în conformitate cu normele lor constituționale. 

Prezenta dispoziție este aceeași care a fost adoptată de articolul 138 alineatul (3) din Tratatul 
de la Roma (1957) prin care a fost înființată Comunitatea Economică Europeană1.

Adunarea Comună a CECO a solicitat punerea în aplicare a dispoziției respective începând 
din 19542. În 1960, Adunarea Parlamentară Europeană a întocmit un proiect al Convenției 
privind introducerea alegerilor directe, pe care l-a înaintat Consiliului spre analiză3. Cu toate 
acestea, nu s-a înregistrat niciun progres referitor la problema în cauză, până când, cu ocazia 
reuniunii la nivel înalt de la Haga din decembrie 1969, această problemă a fost trecută din nou 
pe ordinea de zi a Consiliului. Raportul Vedel (1972), astfel cum a fost prezentat de Comisia 
Europeană, a recomandat punerea în aplicare din timp a dispoziției din Tratat cu privire la 
alegerile directe4. Vedel a propus ca termenul „procedură electorală uniformă” să nu fie 
neapărat interpretat în sensul că trebuie să se obțină o uniformitate deplină a sistemului 
electoral într-o singură etapă: Parlamentul ar putea să evolueze către o legislație electorală 
unică, odată ce și-ar fi câștigat pe deplin legitimitatea prin consolidarea poziției sale, cu 
ocazia primei alegeri directe. 

În decembrie 1974, la reuniunea de la Paris prezidată de Valéry Giscard d’Estaing, șefii de 
guvern au decis ca, în principiu, să se treacă la alegeri directe „cât mai curând posibil ... 
oricând în cursul anului 1978 sau după aceea”.5 Această hotărâre a venit în completarea 

                                               
1 A se vedea și articolul 108 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. 
2 Raportul Teitgen, Comisia pentru afaceri politice și relații externe, Documentul nr. 5 1954/1955 și Rezoluția 
Adunării Comune din 2 decembrie 1954 referitoare la competențele Adunării Comune și la exercitarea acestora; 
CECO, JO din 11.12.1954.
3 Raportul Dehousse, JO 37, 2.6.1960. 
4 Raportul Grupului de lucru care examinează problema extinderii competențelor Parlamentului European, 
Buletinul Comunităților Europene, suplimentul nr. 4/72. 
5 Alineatul 12 din Comunicatul șefilor de guvern, Paris, 9-10 decembrie 1974. Regatul Unit și Danemarca și-au 
exprimat dreptul de a nu-și exprima pozițiile. Decizia a fost confirmată de Consiliul European de la Roma în 
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deciziei lor de a transforma propriile reuniuni la nivel înalt, organizate ad-hoc, în Consiliul 
European oficial și este posibil să fi fost un quid pro quo. 

Parlamentul European deja începuse să se ocupe de revizuirea proiectului de Convenție din 
1960. Raportul Patijn a propus un Parlament ales în mod direct, cu un mandat de cinci ani.1 În 
primă fază s-ar fi aplicat sistemele electorale naționale, dar numai pentru o perioadă de 
tranziție, în așteptarea introducerii unui sistem electoral mai uniform, despre care se considera 
că va fi gata la timp pentru următoarele alegeri. Votarea s-ar fi desfășurat în întreaga 
Comunitate în decursul aceleiași perioade de 3 zile. S-ar fi permis mandatele duble, dar 
acestea nu ar fi fost încurajate. S-a stabilit o listă de posturi la nivelul CE, considerate ca fiind 
incompatibile cu mandatul pentru Parlamentul European. Cele 355 de locuri (pentru cele nouă 
state membre de atunci) ar fi fost distribuite în mod proporțional, după cum urmează: 
Germania 71, Regatul Unit 67, Italia 66, Franța 65, Țările de Jos 27, Belgia 23, Danemarca 
17, Irlanda 13, Luxemburg 6. Privilegiile și imunitățile membrilor Parlamentului European 
aleși în mod direct ar fi fost aceleași ca și pentru echivalenții acestora de la nivel național. S-
ar fi aplicat și reglementările autorităților naționale cu privire la vârsta eligibilă a alegătorilor 
și a candidaților, la ocuparea posturilor libere, la normele pentru partidele politice, precum și 
la termenii și condițiile pentru deputații în Parlamentul European. Până la intrarea în vigoare a 
procedurii electorale uniforme, Parlamentul urma să legifereze pe baza verificării 
prerogativelor deputaților. 

Raportul Patijn s-a dovedit a fi suficient de pragmatic pentru ca statele membre să îl ia ca baza 
de negociere în cadrul Consiliului. Marea piedică în calea unui acord a continuat să fie refuzul 
guvernului britanic de a adopta un sistem electoral de tip proporțional, conform căruia locurile 
obținute pentru Parlamentul European să corespundă în linii mari cu numărul de voturi 
exprimate. Deși lipsa unei proceduri electorale uniforme a cauzat o mare frustrare la 
momentul respectiv, privind retrospectiv, este sigur că Parlamentul a procedat corect 
concentrându-se, în primul rând, asupra introducerii alegerilor directe și amânând 
perfecționarea sistemului pe mai târziu.

În sfârșit, alegeri directe

La 20 septembrie 1976, Consiliul a ajuns la un acord cu privire la Actul privind alegerea 
deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct. 

Actul respectiv, care face parte din legislația primară și care a trebuit să fie ratificat de fiecare 
stat membru, a fost anexat unei decizii.2

Consiliul a înființat o cameră cu 410 membri (pentru cele nouă state membre de atunci), în 
care cele mai mari patru state aveau un număr egal de locuri. Deși obiectivul unei viitoare 
proceduri electorale uniforme a fost reluat, nu s-a stabilit niciun program pentru realizarea 
acestuia. Votarea urma să se desfășoare în perioada cuprinsă între zilele de joi și duminică. 

                                                                                                                                                  
luna decembrie a anului următor. 
1 Raportul Patijn a fost adoptat la 14 ianuarie 1975. JO C 32, 11.2.1975. 
2 Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, EURATOM; JO L 278, 8.10.1976. 
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Până la stabilirea unei proceduri electorale uniforme, verificarea de către Parlament a 
prerogativelor celor aleși urma să ia în considerare rezultatele oficiale declarate în fiecare stat 
membru și de fiecare stat membru. S-a stabilit o procedură de conciliere cu Parlamentul 
European pentru a pune la punct detaliile.1 Cu o anumită întârziere, în luna iunie 1979, au 
avut loc primele alegeri pentru Parlamentul European. 

În scurt timp, Parlamentul recent ales s-a ocupat de problema transformării Actului din 1976 
într-o procedură electorală uniformă. Elaborarea raportului Seitlinger s-a axat pe problema 
extinderii reprezentării proporționale.2 Acesta a propus circumscripții electorale formate din 
mai mulți membri, care să cuprindă între trei și cincisprezece deputați în Parlamentul 
European, cu locuri alocate prin sistemul D’Hondt, propunând, de asemenea, posibilitatea 
votului preferențial pentru candidații individuali de pe liste. S-a observat faptul că ar putea să 
existe o abatere de la normă din cauza unor „factori speciali de natură geografică sau etnică”. 
Seitlinger a mai insistat în mod deosebit asupra faptului ca resortisanților unui anumit stat 
membru, rezidenți în alt stat membru pentru o perioadă de peste cinci ani, să li se acorde 
dreptul de a vota în țara de reședință. S-a propus ca votarea să se reducă la două zile 
(duminică și luni). Cu toate acestea, ținând cont de situația politică generală din cadrul 
Comunității, la care s-a adăugat refuzul continuu al Regatului Unit de a-și abandona sistemul 
majorității simple în circumscripțiile electorale cu un singur membru, nu a fost posibilă 
realizarea niciunui progres în cadrul Consiliului. 

Un rezultat asemănător a avut și Reinhold Bocklet, numit raportor însărcinat cu problema 
respectivă în decursul următorului mandat, 1984-1989. Eforturile sale au eșuat din cauza 
obstacolului britanicilor. În pofida unor demersuri ingenioase, nu s-a reușit reunirea 
sistemelor electorale proporționale și neproporționale într-un cadru care să fi putut fi denumit 
în mod credibil ca fiind „uniform” și care, în același timp, să fi dus la consens, fie în cadrul 
Parlamentului, fie în cadrul Consiliului. 

Căderea zidului Berlinului și integrarea Germaniei de Est în cadrul Comunității a necesitat 
revizuirea numărului deputaților germani în Parlamentul European. După alegerile din 1989 
(în cele 12 state membre de atunci), Karel De Gucht a fost numit raportor însărcinat cu 
dosarul respectiv. Acesta a elaborat cu succes două „rapoarte interimare” care au accelerat 
lucrurile. În primul raport, De Gucht a reluat propunerea anterioară a Parlamentului de 
folosire a sistemului D’Hondt.3 Îngrijorat de prezența la urne în scădere în 1984 și în 1989, 
acesta a introdus în cadrul dezbaterii problema modului în care ar trebui să fie organizată și 
finanțată campania pentru alegerile pentru Parlamentul European. În cel de-al doilea raport, 
De Gucht a propus ca numărul de locuri ale Germaniei reunificate să crească la 99, iar Franța, 
Italia și Regatul Unit să rămână cu câte 87 de locuri.4 În final, De Gucht a propus un sistem de 
completare prin care două treimi din locurile britanice să poată fi alese prin majoritate simplă 
în cazul circumscripțiilor electorale cu un singur membru, iar treimea rămasă să fie distribuită 

                                               
1 Regatul Unit și Danemarca au anexat declarații privind teritoriile lor de peste mări, iar Germania o altă anexă 
privind Berlinul. 
2 Raportul Seitlinger, adoptat la 10 martie 1982 cu 158 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă și 27 de abțineri; 
JO C 87, 5.4.1982. A se vedea și Avizul critic al Comisiei pentru afaceri juridice (raportor D’Angelosante). 
3 Raportul De Gucht, adoptat la 10 martie 1993 cu 150 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și 30 de abțineri; 
JO C 280, 28.10.1991,
4 Raportul De Gucht, adoptat la 10 martie 1993 cu 207 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă și 19 de abțineri; 
JO C 115, 26.4.1993. 
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în mod proporțional, în funcție de votul total al fiecărui partid. 

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor Parlamentului, abia în mai 1997, după alegerea unui 
guvern laburist în Regatul Unit, sprijinit în problema respectivă de liberal-democrați, s-a 
reușit depășirea blocajului din sistemul electoral. Pentru alegerile din 1999, în Marea Britanie 
s-a introdus un sistem de liste închise de reprezentare proporțională regională. Reforme 
similare au avut loc și în Franța, la timp pentru alegerile din 2004. 

O modificarea utilă a Tratatului

Între timp, prin Tratatul de la Maastricht (1992) s-au realizat progrese semnificative în 
domeniul statutului de cetățean al Uniunii Europene. Articolul 8b alineatul (2) prevedea că:

[...] orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu 
este resortisant al acestuia are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru 
Parlamentul European în statul membru în care își are reședința în aceleași condiții 
ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în condițiile adoptate de 
Consiliu, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziții 
derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justifică acest 
lucru.1

Aceasta a pus la dispoziție, în mod util, o bază legală pentru măsuri de stimulare a politicilor 
electorale transnaționale și pentru creșterea participării civice. 

În același timp, Tratatul de la Maastricht a modificat articolul 138 pentru a acorda 
Parlamentului dreptul de aviz conform, la propunerea Consiliului privind procedura electorală 
uniformă. S-a mai introdus și un nou articol 138a care stabilea următoarele: 

Partidele politice la nivel european sunt importante ca factor de integrare în Uniune. 
Acestea contribuie la formarea unei conștiințe europene și la exprimarea voinței 
politice a cetățenilor Uniunii.

Victoria lui Tony Blair din mai 1997 a avut un efect benefic asupra etapelor finale ale 
Conferinței Interguvernamentale, care a avut ca rezultat semnarea Tratatului de la 
Amsterdam. În primul rând, Tratatul a stabilit numărul de locuri în Parlament la 700, dintre 
care 99 pentru Germania și câte 87 pentru Franța, Italia și Regatul Unit.2 Apoi, s-a adăugat o 
clauză formulată criptic, după cum urmează:

În caz de modificare a prezentului alineat, numărul de reprezentanți aleși în cadrul 
fiecărui stat membru trebuie să asigure o reprezentare adecvată a popoarelor 
statelor reunite în Comunitate. 

În al treilea rând, Tratatul de la Amsterdam a introdus un nou paragraf prin care s-a stabilit că 

                                               
1 Ulterior, articolul 19 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (TEC). Pentru Tratatul de la 
Maastricht a fost necesar să se revizuiască Actul din 1976, prin Decizia Consiliului nr. 93/81; JO L 33, 9.2.1993.
2 Articolul 138 alineatul (2), ulterior articolul 190 alineatul (2). 
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durata unui mandat al Parlamentului este de cinci ani.1 În al patrulea rând, noul Tratat a 
modificat articolul 190 alineatul (4) [fostul articol 138 alineatul (3)], după cum urmează:

Parlamentul European elaborează un proiect pentru a permite alegerea prin vot 
universal direct în conformitate cu o procedură uniformă în toate statele membre
sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre.2

Această revizuire a reflectat abordarea mai pragmatică a Parlamentului, așa cum s-a arătat în 
Raportul De Gucht. Modificarea ar permite în special irlandezilor să continue să utilizeze 
votul unic transferabil, în locul unui sistem de liste medii extinse. 

În ultimul rând, prin Tratatul de la Amsterdam a fost adăugat în mod util un nou articol -
articolul 190 alineatul (5):

Parlamentul European stabilește statutul și condițiile generale de exercitare a 
funcțiilor membrilor săi, după avizul dat de Comisie și cu aprobarea Consiliului, 
care hotărăște în unanimitate.

Raportul Anastassopoulos

Imediat după semnarea Tratatului de la Amsterdam în 1997, Comisia pentru afaceri 
instituționale l-a numit pe vice-președintele Parlamentului, Georgios Anastassopoulos, 
raportor privind procedura electorală. Acesta a avut sarcina de a stabili dacă s-ar putea ajunge 
la o nouă propunere pe baza articolului 190 alineatul (4) revizuit, adică dacă „principiile 
comune tuturor statelor membre” ar oferi o bază mai bună pentru uniformitate decât „o 
procedură uniformă în toate statele membre”.

Anastassopoulos a constatat că există un „foarte larg consens” între statele membre privind 
mai multe principii comune, inclusiv, dar nu în ultimul rând, reprezentarea proporțională. 
Acesta a renunțat la ideea de a realiza circumscripții electorale teritoriale în mod unitar, dar a 
insistat asupra înființării acestora în statele cu peste 20 de milioane de locuitori. Acesta a pus 
în discuție, în mod special, problema dacă o parte dintre locuri – propunerea sa a fost de zece 
la sută – ar putea fi distribuită în mod proporțional pe baza listelor transnaționale (cu o 
pondere echilibrată între bărbați și femei) începând cu alegerile din 2009. Pragurile naționale 
ar fi trebuit să rămână opționale. Ar fi trebuit să se încurajeze votul preferențial ca stimulent 
pentru prezența la vot. Ar fi fost interzise mandatele parlamentare duble. Acesta a propus ca 
alegerile să aibă loc mai devreme, în luna mai, în loc de luna iunie (pentru a evita concediul 
de vară din statele nordice) și reducerea perioadei de votare în sine la maximum 2 zile. 
Ambițiosul Raport Anastassopoulos a fost adoptat de Parlament la 15 iulie 1998 cu 355 de 
voturi pentru, 146 de voturi împotrivă și 39 de abțineri.3

În 2002, Consiliul a modificat Actul din 1976 pentru a codifica introducerea reprezentării 
proporționale peste tot, pentru a permite în mod explicit votul unic transferabil și votul 
preferențial, pentru a stabili circumscripțiile electorale teritoriale, pentru a fixa un prag maxim 

                                               
1 Acesta, care a devenit articolul 190 alineatul (3), pur și simplu a codificat Actul din 1976. 
2 Sublinierea raportorului. 
3 JO C 292, 21.9.1998; Rezoluția Parlamentului este reprodusă în anexa I. 
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de 5 la sută, pentru a elimina treptat mandatele duble și pentru a permite aplicarea legislației 
naționale în cazul retragerii mandatelor și al ocupării locurilor libere.1 Propunerile mai 
îndrăznețe ale Raportului Anastassopoulos al Parlamentului nu au fost adoptate de Consiliu.2

Nisa, Laeken și Convenția

Parlamentul nu a avut succes în prezentarea chestiunii procedurii sale electorale la conferința 
interguvernamentală de la Nisa. În schimb, etapele finale ale conferinței interguvernamentale 
din decembrie 2000 au fost marcate de o controversă dură asupra redistribuirii locurilor în 
Parlament. În cele din urmă, dimensiunea Camerei pentru perioada 2004-2009 (pentru cele 
douăzeci și cinci de state membre de atunci) urma să crească și să atingă 732 de locuri: 
Germania a rămas cu 99 de locuri, Franța, Italia și Regatul Unit cu câte 78, iar Spania și 
Polonia cu 54 fiecare. (Ulterior, cu ocazia aderării Bulgariei și României, s-a convenit ca din 
2009 să fie 736 de locuri: din nou, Germania urma să rămână cu 99 de locuri, Franța, Italia și 
Regatul Unit cu câte 72, iar Spania și Polonia cu câte 50).

Tratatul de la Nisa a modificat articolul 190 aliniatul (5), după cum urmează:

După avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate 
calificată, Parlamentul European stabilește statutul și condițiile generale privind 
exercitarea funcțiilor membrilor săi. Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire 
la orice regulă și orice condiție referitoare la regimul fiscal al membrilor sau 
foștilor membri.3

Articolul 191 a fost modificat în vederea creării unei baze legale pentru stabilirea unui statut 
pentru partidele politice europene. Consiliul a fost împuternicit să stabilească reguli privind 
partidele politice europene și, în special, finanțarea acestora, împreună cu Parlamentul, prin 
procedura de codecizie. 

În vederea redresării în urma dezamăgirii provocate de Tratatul de la Nisa, Declarația de la 
Laeken din luna decembrie 2001 a prezentat câteva chestiuni sub forma unor întrebări 
pertinente referitoare la viitorul rol al Parlamentului European. „Ar trebui consolidat rolul 
Parlamentului European? Ar trebui extins dreptul de codecizie sau nu ar trebui? Ar trebui 
revizuit modul de alegere a deputaților în Parlamentul European? Ar trebui înființată o 
circumscripție electorală europeană sau circumscripțiile electorale ar trebui să continue să fie 
stabilite la nivel național? Pot fi combinate cele două sisteme?” Cu toate acestea, la momentul 
la care Convenția constituțională a discutat respectivele probleme, trebuie admis faptul că 
sistemul electoral a avut o poziție inferioară pe lista de priorități față de problema 
competențelor Parlamentului și a poziției acestuia în cadrul echilibrului interinstituțional.4

                                               
1 Decizia Consiliului din 25 iunie 2002 și din 23 septembrie 2002 de modificare a Actului privind alegerea 
reprezentanților Parlamentului European prin vot universal direct; JO L 283, 21.10.2002.
2 Pentru o documentare completă, a se vedea Dr George N. Anastassopoulos The Debate on the System of 
Electing the Members of the European Parliament, cuvânt înainte de profesor Dimitris Th. Tsatsos, membru al 
Parlamentului European, Atena și Bruxelles, 2002.  
3 Sublinierea raportorului.
4 Raportorul a fost membru al Convenției privind viitorul Europei (2002-2003) și a fost unul dintre cei trei 
reprezentanți ai Parlamentului la conferința interguvernamentală din 2007. 
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Convenția a propus, în mod just, ca sistemul electoral să facă obiectul unei legi sau al unei 
legi cadru a Consiliului, hotărând în unanimitate, pe baza unei propuneri și cu acordul 
Parlamentului.1 În ceea ce privește structura Parlamentului, Convenția a propus Consiliului 
European să ia o decizie, în unanimitate, pe baza unei propuneri din partea Parlamentului și cu 
acordul Parlamentului. S-a stabilit o limită de 736 de locuri. Reprezentarea cetățenilor este 
asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de patru membri pentru fiecare 
stat membru.2 În plus, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene urma să devină 
obligatorie, iar articolul 39 al acesteia stabilea dreptul fiecărui cetățean de a vota sau de a 
candida la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința, în 
aceleași condiții ca și resortisanții statului respectiv. 

Conferința interguvernamentală din 2003-2004, care a urmărit lucrările Convenției, nu a 
modificat deloc procedurile, dar a adaptat clauza relevantă [articolul I-20 alineatul (2)] care 
este redactată astfel:

Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul 
lor nu depășește șapte sute cincizeci. Reprezentarea cetățenilor este asigurată în 
mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat 
membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de 
locuri.

Aceasta a fost foarte asemănătoare cu o propunere făcută de Germania la momentul Tratatului 
de la Maastricht, dar care a fost respinsă în acea etapă. S-a sugerat că unii observatori au 
pierdut semnificația modificării formulării istorice – de la „reprezentanți […] ai popoarelor 
statelor reunite în Comunitate” la „reprezentanți ai cetățenilor Uniunii”. Cu toate că nu se 
consideră că termenul „popoare” are vreun anumit înțeles juridic în cadrul Tratatului actual, 
înlocuirea acestuia cu „cetățeni” nu este accidentală: într-adevăr, utilizarea termenului de 
cetățean al Uniunii Europene a fost accentuată în altă parte a Tratatului constituțional3, iar 
reprezentanții Parlamentului la Convenție și la conferințele guvernamentale ulterioare sperau 
că modificarea respectivă va sprijini realizarea politicilor transnaționale, conducând la o 
recunoaștere mai largă a spațiului politic post-național. 

Tratatul de la Lisabona

Povestea recentă a „perioadei de reflectare” și a negocierii Tratatului de la Lisabona este mai 
cunoscută. În cadrul conferinței interguvernamentale, Parlamentul a hotărât să nu insiste nici 
asupra unei proceduri electorale uniforme și nici, după cum s-a discutat, asupra unei reforme a 
regimului privilegiilor și imunităților. 

Dincolo de negocierile constituționale, s-au realizat progrese semnificative. Primul statut al 
partidelor politice europene a fost creat în 2003 și a fost extins la fundațiile politice ale 
partidelor în 2007.4 La fel, Statutul deputaților în Parlamentul European a fost în cele din 
                                               
1 Articolul III-232 din proiectul de Tratat de instituire a unei Constituții pentru Europa (2003). 
2 Articolul I-19 alineatul (2) din proiectul de Tratat de instituire a unei Constituții pentru Europa (2003).
3 În special, articolul I-45 alineatul (2) care afirma că „Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în 
Parlamentul European” (reluat ulterior prin Tratatul de la Lisabona la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană).
4 Și anume, Regulamentul (CE) NR. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 
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urmă aprobat în 2005.1

Deși chestiunea procedurii electorale nu a abordată în timpul renegocierii tratatului 
constituțional de la Lisabona, a apărut o puternică controversă cu privire la propunerea de a 
redistribui locurile pentru Parlamentul care urma să fie ales în 2009. Parlamentul a îndeplinit 
cererea Consiliului European din iunie 2007 de a face o propunere de redistribuire a locurilor. 
Prin Raportul Lamassoure-Severin (2007), Parlamentul a reușit să definească în mod 
convingător modul în care ar trebui să se aplice în practică principiul proporționalității 
degresive, după cum urmează: „raportul între populația și numărul de locuri ale fiecărui stat 
membru trebuie să varieze în funcție de populația statului respectiv, astfel ca fiecare deputat al 
unui stat membru mai populat să reprezinte mai mulți cetățeni decât fiecare deputat al unui 
stat membru mai puțin populat și invers, dar și ca niciun stat membru mai puțin populat să nu 
aibă mai multe locuri decât un stat mai populat”.2

Cu toate acestea, un stat, și anume Italia, a obiectat împotriva propunerii respective, ca urmare 
a celor menționate mai sus, de a obține 72 de locuri, în comparație cu Regatul Unit (73) și 
Franța (74). În ultimele minute ale conferinței interguvernamentale s-a ajuns la un compromis
prin care numărul de locuri pentru Parlament a crescut la 751 – adică 750 plus președintele 
acestuia – iar locul suplimentar i-a fost acordat Italiei. Cu toate acestea, din nefericire, 
aranjamentul respectiv încalcă aplicarea riguroasă a principiului proporționalității degresive 
(așa cum este definit de Parlament), deoarece un deputat italian în Parlamentul European ar 
reprezenta mai puține persoane decât un coleg spaniol, în ciuda faptului că Spania are o 
populație mai puțin numeroasă decât Italia.3 În ciuda acestei erori de rigurozitate, definiția 
Lamassoure-Severin a proporționalității degresive a fost acceptată, cel puțin teoretic, atât de 
Parlament, cât și de Consiliu.

În orice caz, după mica controversă legată de numărul locurilor în Parlament, Tratatul de la 
Lisabona a fost semnat în cele din urmă la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare unsprezece 
luni mai târziu, la 1 decembrie 2009. 

Articolul 14 din noul Tratat privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost revizuit de Tratatul 
de la Lisabona, este redactat după cum urmează:

1. Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și 
bugetară. Acesta exercită funcții de control politic și consultative, în conformitate cu 
condițiile prevăzute în tratate. Parlamentul European alege președintele Comisiei. 

2. Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. 
Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. 
Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un 

                                                                                                                                                  
2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european; JO L 297, 15.11.2003; și Regulamentul 
(CE) nr. 1524/2007 din 18 decembrie 2007; JO L 343, 27.12.2007;
1 Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul 
European (2005/684/CE, Euratom), JO L 262, 7.10.2005.
2 De la punctul 6 al Raportului Lamassoure-Severin, adoptat la 11 octombrie 2007 cu 378 de voturi pentru, 154 
de voturi împotrivă și 109 abțineri; A6-0351/2007 (JO C 227 E, 4.9.2008, p. 132).
3 Acordul politic privind redistribuirea locurilor a fost confirmat de Consiliul European la 14 decembrie 2007 
(punctul 5 din concluziile Președinției). . 
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prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Nici unui stat membru nu i 
se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.

Consiliul European adoptă în unanimitate, la inițiativa Parlamentului European și 
cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului 
European, cu respectarea principiilor menționate la primul paragraf. 

3. Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct, liber și 
secret, pentru un mandat de cinci ani.

4. Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi.

Articolul 223 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este redactat după cum 
urmează:

1. Parlamentul European elaborează un proiect pentru a stabili dispozițiile necesare 
care să permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct în conformitate cu o 
procedură uniformă în toate statele membre sau în conformitate cu principii comune 
tuturor statelor membre. 

Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă 
specială și după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu 
majoritatea membrilor care îl compun, stabilește dispozițiile necesare. Respectivele 
dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în 
conformitate cu normele lor constituționale.

2. După avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului hotărând cu majoritate 
calificată, Parlamentul European, hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, 
în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește statutul și condițiile
generale privind exercitarea funcțiilor membrilor săi. Consiliul hotărăște în 
unanimitate cu privire la orice regulă și orice condiție referitoare la regimul fiscal al 
membrilor sau foștilor membri. 

În paralel cu lungile negocieri privind revizuirea tratatelor, Uniunea Europeană a realizat un 
progres remarcabil în stabilirea condițiilor de bază pentru alegeri uniforme pentru Parlamentul 
European, în ciuda absenței unei legislații electorale unice. Dintre problemele pe care le-au 
constatat raportorii anteriori cu privire la acest dosar, unele dintre acestea au fost deja 
rezolvate în mod satisfăcător, mai ales:

 în toate statele membre s-a stabilit o formă de reprezentare proporțională;
 s-au desființat mandatele duble;
 au fost înființate și finanțate partidele politice și fundațiile la nivel european;
 s-au armonizat termenii și condițiile pentru deputații în Parlamentul European.

Mai există o altă categorie de probleme care ar fi putut să pară problematice la începutul 
demersului de a introduce alegerile directe dar, în urma experienței acumulate, acest lucru nu 
mai este valabil, este vorba de probleme cum ar fi eligibilitatea candidaților independenți și 
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controlul cheltuielilor pentru alegeri. În acest caz se pare că nu au apărut deloc probleme în 
urma simplei aplicări a inițiativei naționale și a practicii electorale. 

În afara progreselor realizate până acum, prezentul raport trebuie să se ocupe de revizuirea 
Actului din 1976 privind alegerile directe pentru Parlamentul European. După doisprezece ani 
de când Parlamentul a dezbătut ultima dată dosarul cu raportul Anastassopoulos și cu patru 
ani înainte ca orice reformă practică a procedurii electorale să intre în vigoare (în 2014), 
acesta pare într-adevăr un moment potrivit pentru a iniția reforme suplimentare.

Importanța și competențele Parlamentului au crescut în mod semnificativ din 1979. Acest 
lucru nu a fost reflectat de revizuirile mai degrabă limitate ale Actului din 1979, efectuate de 
atunci și până în prezent. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, deputații 
Parlamentului European au devenit mult mai puternici. Parlamentul necesită și, în același 
timp, merită un sistem electoral și o organizare internă care să se ridice la nivelul noilor sale 
sarcini. 

În căutarea proporționalității degresive

Cu toate acestea, deoarece Tratatul de la Lisabona nu intrase încă în vigoare, alegerile din 
2009 s-au desfășurat pe baza Tratatului de la Nisa (736 de locuri repartizate în limitele a 5 
până la 99 de locuri pentru fiecare stat membru). Prin urmare, va trebui să se realizeze o 
redistribuire completă a locurilor înainte de alegerile din 2014, pentru a se lua în considerare 
dispozițiile Tratatului de la Lisabona, precum și schimbarea demografică și posibila aderare a 
altor state la Uniune.1

Principiul proporționalității degresive este un concept federalist elegant, conform căruia 
interesele minorităților mai mici sunt protejate prin acordarea unei reprezentări relativ mai 
mari statelor mai puțin populate decât statelor mai populate. În pofida acordului Consiliului 
European din decembrie 2007 de a accepta propunerea Parlamentului European, principiul 
proporționalității degresive nu a fost încă pus în practică. În Parlamentul din 2004, erau zece 
state care aveau prea mulți sau prea puțini deputați în Parlamentul European. În actualul 
Parlament, ales în iunie 2009, sunt nouă astfel de state. Chiar și după admiterea celor 18 
deputați suplimentari în PE conform Tratatului de la Lisabona, vor rămâne cinci 
„transgresiuni”, după cum se ilustrează în diagrama și graficul de la anexa II. 

Este important să admitem că actualul „sistem” de distribuire a locurilor este doar o găselniță 
politică, care este în permanentă instabilitate. Un factor evident de destabilizare este faptul că 
Germania are o populație în scădere rapidă și că diferența dintre situația Germaniei, pe de o 
parte, și cea a Franței, Regatului Unit și Italiei, pe de alte parte, cu populații în creștere. se va 
reduce în următoarele decenii. Dacă Germania își menține numărul maxim de locuri (96), în 
pofida populației sale în scădere, va trebui să li se acorde următoarelor state dintre cele mai 
populate un număr mult mai mare de locuri decât în prezent. O asemenea soluție ar prejudicia 
în mod grav interesele statelor de mărime medie, punând astfel în pericol proporționalitatea 
degresivă. Prin urmare, modificarea demografică reprezintă o provocare extraordinară pentru 

                                               
1 În cazul în care Croația aderă la UE în perioada mandatului 2009-2014 al Parlamentului, locurile sale vor fi 
temporar adăugate la cele 751, în conformitate cu cazul precedent al Bulgariei și României. La fel se va proceda 
și în cazul Islandei. 
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continuarea actualelor reguli, nemaimenționând și trocul politic care însoțește în mod 
inevitabil redistribuirea locurilor. 

Cel puțin, Tratatul precizează că nu se alocă mai mult de 96 de locuri niciunui stat, 
deschizând treptat posibilitatea de a reduce numărul de locuri al Germaniei pentru a reflecta 
reducerea populației acesteia.1 La celălalt capăt al balanței, nu există, însă, o astfel de 
flexibilitate: pragul de bază este de șase locuri. Trebuie amintit că, în următoarele două 
decenii, posibilele state în curs de aderare sunt cel puțin Croația, Islanda, cele șase țări din 
Balcanii de Vest și Turcia. 

Problema distribuției echitabile pentru toți, sub pragul superior de 751, conform principiului 
proporționalității degresive, este chiar în mâna Parlamentului, care, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, dobândește dreptul (și sarcina) de a iniția modificări ale componenței Parlamentului 
în cadrul fiecărui mandat. De asemenea, Parlamentul are răspunderea de a propune extinderea 
temporară a numărului de deputați în Parlamentului European din state în curs de aderare, în 
cadrul unui mandat de cinci ani. 

Faptul că germanii sunt subreprezentați în mod disproporționat în Parlamentul European a 
făcut parte din motivația reclamanților care au înaintat o acțiune împotriva Tratatului de la 
Lisabona la Curtea Constituțională Federală din Germania. În hotărârea sa din iunie 2009, 
Curtea a concluzionat, după o discuție de digresiune despre temeiurile proporționalității 
degresive, că sistemul, în varianta propusă de Tratat, este acceptabil, deoarece UE nu este un 
stat federal. Curtea a constatat că, în pofida pretențiilor Uniunii legate de cetățenia europeană,
Parlamentul European este, de fapt, format din contingente naționale. Spre deosebire de 
Bundestag, Parlamentul European nu este o adunare de membri egali. Totodată, nu este nici 
autoritatea supremă a poporului suveran european. Reprezentarea Germaniei în alte situații în 
sistemul guvernamental al Uniunii compensează ceea ce ar putea fi considerat în alte 
circumstanțe ca tratament inechitabil în Parlament. Mai mult, Tratatul include instrumente 
opționale de democrație participativă transnațională, cum ar fi inițiativa cetățenilor, care 
completează în mod util rolul deputaților Parlamentului European.2

Hotărârea Curții de la Karlsruhe privind Tratatul de la Lisabona rămâne controversată. Nu 
este obligatoriu să acceptăm constatările Curții, dar trebuie să luăm act de faptul că viitoarea 
componență a Parlamentului European este un subiect sensibil. Cel puțin, întrucât Tratatul de 
la Lisabona este în vigoare în prezent, este esențial, în ceea ce privește deciziția referitoare la 
viitoarea componență a Parlamentului, să se aplice cu scrupulozitate principiul 
proporționalității degresive, pentru a se evita litigiile la Curtea Europeană de Justiție. 

Poate că a sosit momentul să se analizeze mai serios găsirea unei formule matematice de 
distribuire a locurilor, care să fie durabilă, transparentă și imparțială în raport cu interesele 

                                               
1 Articolul 14 alineatul (2) din TUE. Cu toate acestea, se remarcă că proiectul de decizie, devenit redundant, al 
Consiliului European privind compoziția Parlamentului din 2009-2014 prevede că „valoarea minimă și valoarea 
maximă ... trebuie să fie pe deplin utilizate, astfel încât distribuția locurilor ... să fie cât mai apropiată de 
distribuția populațiilor statelor membre”. Sincer vorbind, este ciudat. 
2 Hotărârea Curții Constituționale Federale din 30 iunie 2009, în special alineatele 279-297; 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html
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politice.1

Extinderea dreptului de vot

Este clar faptul că, deoarece legile privind naționalitatea sunt foarte diferite, există un acces 
inegal la drepturile rezultate din cetățenia UE de la un stat membru la altul. În plus, situația 
resortisanților unui stat membru care își au reședința pentru o perioadă îndelungată în alt stat 
membru nu este deloc uniformă. Acest lucru este relevant mai ales când este vorba de 
pierderea dreptului de vot în țara în care sunt resortisanți și de capacitatea de a-l dobândi sau 
nu, după caz, în statul de reședință.2 Adăugați la aceasta cele douăzeci și șapte de legi 
electorale complexe, precum și cele douăzeci și șapte de legi privind naționalitatea și puteți să 
vă dați seama repede că ar fi cu totul nepractic și nepotrivit pentru Uniune să lanseze un 
program de armonizare completă.3

Prin urmare, rămâne încă problema serioasă a nepermiterii exercitării dreptului de vot al 
cetățenilor UE care optează pentru exercitarea dreptului lor garantat de UE de a locui într-un 
alt stat membru. Îndepărtarea obstacolelor juridice în calea liberei circulații nu a avut ca 
rezultat concret extinderea dreptului de vot democratic.4

De-a lungul anilor, însă, s-au făcut eforturi considerabile de încurajare a cetățenilor să voteze 
la alegerile europene. S-a acordat o atenție deosebită cetățenilor UE care locuiesc într-un alt 
stat membru decât statul membru de reședință - un număr crescând de persoane care include 
actualmente 2% din populația totală a UE. Comisia Barroso I a încercat să revizuiască 
Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare 
a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care
au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți.5

Parlamentul sprijină propunerile Comisiei de simplificare a procedurilor birocratice 
referitoare la înregistrarea pentru vot sau pentru candidatură și la verificarea de către statele 
membre a eligibilității respectivelor înregistrări. Cu toate acestea, Parlamentul abordează 
problema interzicerii totale din legislația din 1993 a candidaților care candidează în mai mult 
de un stat pentru aceleași alegeri și solicită Consiliului să reducă restricțiile curente. 
Parlamentul se bazează pe faptul că, în timp ce articolul 8 din Actul din 1976 interzice votul 
dublu, niciun fel de astfel de interzicere expresă nu se aplică în cazul candidaturii și, în plus, o 
extindere a caracterului transnațional al politicii Uniunii Europene depinde, într-o anumită 
măsură, de posibilitatea de a vota pentru candidații cu naționalitate diferită de cea a 
                                               
1 A se consulta, de exemplu, Victoriano Ramirez și colab., „Degressively Proportional Methods for the 
Allotment of the European Parliament Seats Amongst the EU Member States” în Mathematics and Democracy, 
Springer, Berlin, 2006. 
2 Cetățenii Regatului Unit pierd dreptul de a vota pentru alegerile din Regatul Unit după 15 ani petrecuți în 
străinătate. 
3 Abordarea Uniunii până în prezent a reprezentat un experiment corect: a se vedea Directiva 2004/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 158, 30.4.2004. JO L 158, 
30.4.2004. 
4 A se consulta Dimitry Kochenov, „Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the 
Member State of Nationality: An Ignored Link?”' în Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ), 
2009, nr. 2. 
5 JO L 329, 30.12.1993. 
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alegătorului. Parlamentul mai încearcă să se asigure că statul de reședință nu este obligat în 
mod automat să îl împiedice pe cetățean să voteze, dacă acesta nu mai are drepturi electorale 
într-un alt stat. Deputații în Parlamentul European sunt de părere că statele în chestiune ar 
trebui să fie cele care decid în funcție de caz, pentru a preveni discriminarea. Ei se referă la 
mențiunea introdusă prin Tratatul de la Maastricht, prin care orice cetățean are dreptul de a 
alege și de a fi ales pentru Parlamentul European în statul în care acesta își are reședința, în 
aceleași condiții ca și resortisanții statului respectiv.1

O variantă mai radicală ar fi extinderea mai amplă a domeniului de aplicare al dreptului UE, 
pentru a acorda cetățenilor UE dreptul de a participa nu numai la alegeri europene și 
municipale, dar și alegeri parlamentare naționale și regionale. O asemenea inițiativă la nivelul 
UE ar deveni cu siguranță ținta acuzațiilor privind încălcarea principiilor pereche ale 
subsidiarității și proporționalității. Prin urmare, propunerea, care ar necesita modificarea 
articolului 22 din TFUE, ar trebui să fie îndelung dezbătută în cadrul unei convenții care ar 
include, bineînțeles, parlamentari naționali, precum și guvernele, Comisia și deputați în 
Parlamentul European. 

În absența unei astfel de modificări a tratatului, un grup central de state, grupate pe principii 
federale, ar putea încerca o colaborare consolidată în domeniul legislației electorale. 
Extinderea drepturilor reciproce bilaterale privind dreptul de vot, cum sunt cele existente între 
Regatul Unit, Irlanda, Cipru și Malta, ar putea reprezenta un alt mod de a extinde drepturile 
politice ale cetățenilor Uniunii, fără intervenția oficială a Uniunii.2 Se poate chiar anticipa o 
petiție cu privire la problema drepturilor electorale, în conformitate cu noua dispoziție a 
Tratatului de la Lisabona referitoare la inițiativele cetățenilor.3 În orice caz, dacă climatul 
politic devine mai propice pentru extinderea conținutului politic al cetățeniei UE, Consiliul 
poate continua să extindă sfera de aplicare a drepturilor privind cetățenia, fără a recurge la 
întregul arsenal al unei conferințe interguvernamentale.4

Naționalitate și cetățenie

Protestul Italiei, exprimat la conferința interguvernamentală de la Lisabona, cu privire la 
numărul locurilor sale în Parlament după anul 2009, s-a bazat, în parte, pe ideea că noul tratat 
ar modifica baza pe care ar trebui să fie structurat Parlamentul, de la cea de populație la cea de 
cetățeni. Cele două baze sunt diferite, desigur, în special în acele țări, cum este cazul Italiei, 
care au fost mai reticente decât altele cu privire la naturalizarea imigranților. Cu toate acestea, 
conform datelor Eurostat, nu se pot obține cifre exacte, în special în acest moment de 
circulație pe scară largă a persoanelor în cadrul frontierelor interne ale UE. Eurostat continuă 
să susțină că, în conformitate cu convențiile ONU, factorul demografic de comparație cel mai 
corect este totalul populației rezidente. În conformitate cu estimările Eurostat, 94 % din 

                                               
1 Raportul Duff (A6-0267/2007) privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
93/109/CE din 6 decembrie de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru 
Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți. 
Adoptat de Parlament la 26 septembrie 2007 (JO C 219 E, 28.8.2008, p. 193), chestiunea rămâne nerezolvată în 
cadrul Consiliului. 
2 Pentru o discuție completă privind aceste chestiuni, a se vedea Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in 
the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
3 Articolul 11 alineatul (4) din TUE. 
4 Articolul 25 din TFUE. 
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populația Uniunii Europene își are reședința în statul în care este resortisantă, 4 % nu sunt 
cetățeni ai Uniunii Europene și numai 2% sunt cetățeni ai Uniunii care își au reședința în alt 
stat membru.

Trebuie amintit faptul că definiția de cetățean al Uniunii depinde în întregime de obținerea 
naționalității unui stat membru. În nici un caz nu este posibil să devii cetățean al UE fără a fi 
resortisant al unui stat membru. Este regretabil că în aproape toate statele membre, procesul 
naturalizării și acordării dublei cetățenii devine din ce în ce mai complicat decât era înainte. 
Statele hotărăsc în mod individual, fără a ține seama de efectele hotărârilor lor asupra amplorii 
sau calității cetățeniei Uniunii.

Astfel de tendințe unilaterale sunt oarecum discordante comparativ cu eforturile continue de a 
revizui tratatele UE într-un mod care să țină seama de cetățean. Tratatul privind Uniunea 
Europeană modificat prin Tratatul de la Lisabona, de exemplu, este riguros în ceea ce privește 
înțelesul noțiunii de cetățenie a Uniunii, după cum urmează:

Articolul 9

În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care 
beneficiază de o atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor sale. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat 
membru. Cetățenia Uniunii se adaugă cetățeniei naționale și nu o înlocuiește pe 
aceasta.

Articolul 10

1. Funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative.

2. Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European.

Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii lor de stat sau de 
guvern și în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic 
fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor.

3. Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Deciziile 
se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.

4. Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice 
europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii.

Uniunea Europeană nu are o singură definiție pentru cetățenia UE, ci douăzeci și șapte de 
variante naționale. Sistemul legislativ privind naționalitatea din cele douăzeci și șapte de state 
membre ale UE poate duce la confuzii.1 Unele state acordă privilegii speciale resortisanților 
țărilor terțe cu afinități ancestrale, altele nu, în modul cel mai vehement. Unele au drepturi de 

                                               
1 A se vedea Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk și Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, Austrian 
Academy of Sciences, Viena, ianuarie 2006. ). 
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rezidență pentru supușii din fostele colonii, altele nu. Statele membre tratează drepturile civile 
ale teritoriilor lor de peste mări sau ale coloniilor lor în multe moduri diferite. Nu a existat 
nicio încercare din partea Uniunii de a armoniza respectivele legislații, deși există multe 
cazuri de imitare între statele membre. Curtea Europeană de Justiție a afirmat că dreptul 
statelor membre de a-și stabili propriile norme privind dobândirea sau pierderea cetățeniei 
este limitat de necesitatea de a respecta dreptul comunitar.1 În acest context, s-a acordat o 
atenție deosebită deciziei Spaniei din 2005 de a legaliza situația a 700 000 de imigranți fără a-
și consulta partenerii. 

Oricare ar fi aproximarea realizată în ceea ce privește legislația electorală, problema modului 
de distribuire a locurilor din cadrul Parlamentului European va mai rămâne totuși nerezolvată. 
Mai contează cu adevărat în acest context modificările introduse de Tratatul de la Lisabona la 
articolul 14 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la statutul cetățeniei Uniunii? 
Ar trebui să numărăm cetățenii Uniunii și nu locuitorii resortisanți? Dacă este așa, atunci ce 
înseamnă de fapt să fii cetățean al Uniunii Europene? Sau luăm în considerare opinia lui 
James Madison conform căreia într-o republică, reprezentarea parlamentară este mai mult un 
drept dobândit la naștere și nu un privilegiu civic? Abordarea lui Madison sugerează faptul că 
Parlamentul European îi reprezintă nu numai pe cetățenii de iure ai Uniunii (după cum s-a 
stabilit în mod oficial prin Tratatul UE), ci acesta reprezintă și are datoria de a avea grijă de 
oricine își are reședința pe teritoriul Uniunii, inclusiv grupurile minoritare și străinii 
naturalizați. Aceasta fiind situația, și ținând cont că toate celelalte aspecte sunt egale, metoda 
tradițională de distribuire a locurilor în Parlament pe baza populației totale – nemaivorbind de 
numărarea voturilor în Consiliu – pare să fie încă metoda corectă și nu ar trebui să fie 
modificată cel puțin fără o reflectare mai profundă. 

Necesitatea continuării reformei

Parlamentul European nu trebuie să se mulțumească cu propriile metode electorale. Dacă 
dorește să recomande în continuare altor țări, cu regularitate, avantajele democrației liberale 
pluraliste, trebuie să fie mai autocritică. 

OSCE/ODIHR a desfășurat prima sa misiune de observator cu drepturi depline la alegerile 
parlamentare europene din 2009. Constatările sale sunt interesante.2 În primul rând, echipa 
OSCE a fost surprinsă de cât de diferite sunt alegerile în fiecare stat membru, remarcând 
diferențe în ceea ce privește metodele de distribuire a locurilor, posibilitatea exprimării 
voturilor preferențiale, alocarea locurile vacante, sistemele electorale, dreptul de vot, 
prezentarea candidaturii, nominalizarea candidaților, circumscripțiile electorale și zilele de 
votare. Observatorilor internaționali li s-a părut neobișnuit că partidelor politice europene li se 
interzice pur și simplu să își facă campanie electorală.3

OSCE/ODIHR a criticat în mod special:

                                               
1 A se vedea, de exemplu, cauzele C-369/90 Micheletti [1992], C-145/04 Spania / Regatul Unit [2006] 
(Gibraltar) și C-300/04 Eman și Sevinger / College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] 
(Aruba).
2 Raportul grupului de experți OSCE/ODIHR, Elections to the European Parliament, 4-7 June 2009, Varșovia, 
22 septembrie 2009. 
3 Regulamentul CE 2004/2003, astfel cum a fost modificat în 2007. 
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 lipsa armonizării cerințelor pentru candidatură pe teritoriul UE;
 lipsa dispozițiilor, în unele state membre, care să permită candidaților să candideze la 

alegeri în conformitate cu angajamentele OSCE;
 lipsa dispozițiilor, în unele state membre, privind drepturile de vot, în special pentru 

deținuți și pentru rezidenții UE care nu au cetățenia niciunui stat membru;
 lipsa posibilității de a formula un recurs la hotârea unei instanțe privind rezultatele 

alegerilor în unele state; 
 lipsa dispozițiilor, în unele state membre, de asigurare a accesului corespunzător și a 

cooperării observatorilor naționali și internaționali, în conformitate cu angajamentele 
OSCE.

Recomandările lor au inclus următoarele aspecte:

 revizuirea unora dintre practicile actuale ale campaniilor de sensibilizare în vederea 
sporirii eficienței și evitării posibilelor percepții de partizanat;

 asigurarea că legislația națională privind campaniile electorale abordează în mod 
adecvat activitățile partidelor politice la nivel european;

 unificarea datelor alegerilor pentru a se asigura că publicarea rezultatelor respectă atât 
nevoia de transparență, cât și nevoia de a evita posibila influență asupra rezultatelor 
din alte state;

 îmbunătățirea procesului de schimb de informații despre alegătorii înregistrați în 
vederea protejării egalității de vot și evitarea posibilității votului multiplu; 

 modificarea legislației, dacă este cazul, în vederea asigurării unui mecanism 
independent de monitorizare a mass-mediei pentru a evalua dacă dispozițiile 
referitoare la mass-media sunt respectate în perioada de campanie.

În raportul său valoros, care merită o atenție specială, OSCE/ODIHR a scos la iveală 
numeroase plângeri din partea cetățenilor UE care pretind că au fost privați de dreptul de vot 
în calitate de rezidenți în alte state decât al lor. Experții sprijină încercarea Comisiei de a 
îmbunătăți situația cu privire la participarea la vot ca alegător și la participarea la alegeri în 
calitate de candidat. 

Petițiile

Comisia pentru petiții a Parlamentului European a primit câteva plângeri grave cu privire la 
unele aspecte ale alegerilor europene. Câteva dintre ele vin din partea cetățenilor UE care își 
au reședința, în prezent, în Spania sau Malta, și care obiectează pentru că nu li s-a permis să 
voteze la alegerile europene din cauza acțiunii (sau, mai degrabă, a lipsei de acțiune) 
autorităților electorale locale. S-au primit alte plângeri despre persoane care nu sunt cetățeni 
UE și cărora nu li s-a permis să se înscrie într-un partid politic în noul lor stat de reședință. 

Cazurile cele mai izbitoare de pretinsă discriminare, semnalate de reclamanți, provin din 
Letonia și Estonia unde 20% și, respectiv, 12% din populație sunt ruși și sunt considerați 
„non-cetățeni” din punctul de vedere al alegerilor europene și al altor alegeri. 

Mai mulți reclamanți din Italia doresc să se interzică tuturor persoanelor cu condamnări 
penale să candideze la alegerile pentru Parlamentul European. Cu toate acestea, regula 
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generală pe teritoriul UE este că, în urma executării unei pedepse sau a efectuării plății unei 
amenzi, nu mai există piedici în calea reabilitării, inclusiv a participării electorale. Multe state 
lasă la latitudinea partidelor politice și, în cele din urmă, a alegătorilor, să își exercite puterea 
discreționară de a stabili cine poate fi ales în parlament. 

Cu toate acestea, este posibil ca, în urma investigațiilor suplimentare, să se aplice dreptul de 
revocare a mandatului de deputat în Parlamentul European, prin care un deputat, care este 
condamnat pentru o infracțiune ulterior alegerii sale în Parlamentul European, poate fi revocat 
în urma unei petiții a alegătorilor. Această măsură ar fi adecvată în mod special în cazurile de 
deturnare gravă de fonduri publice. 

Un alt reclamant a ridicat problema membrilor Parlamentului britanic din Camera Lorzilor, 
numiți pe cale ereditară, care nu au dreptul să participe la alegerile pentru deputați în 
Parlamentul European.1

S-au primit petiții și despre retragerea drepturilor alegătorilor (a) de a vota în alegeri, după un 
timp, în țara lor de origine și (b) de a vota în noua lor țară de reședință, la alegerile 
parlamentare naționale. După cum s-a discutat anterior, problema extinderii dreptului de vot 
la alegerile naționale ar necesita o modificare a tratatelor și ar trebui să fie, prin urmare, tema 
unei Convenții care să aibă sarcina de a analiza relația dintre cetățenia UE și reforma 
electorală. 

Ar trebui să se adreseze Convenției invitația de a analiza toate celelalte probleme ridicate de 
reclamanții care s-au adresat Parlamentului și de către OSCE/ODIHR. 

Legitimitatea și prezența la vot

Parlamentul European are dreptate să își dorească să aibă o poziție consolidată în ochii 
publicului, astfel încât să devină punctul focal al noului spațiu politic la nivel european, 
forumul acceptat al unei piețe politice unice: întocmirea legilor și a bugetelor la nivel
european și verificarea executivului. Până în prezent, încercarea de a obține legitimitate 
politică este subminată de continua scădere a prezenței la vot, de acoperirea mediatică 
insuficientă, de apatia partidelor politice și chiar de invidia latentă a unor parlamente 
naționale cu privire la competențele sporite ale Parlamentului European. Este greu să nu fim 
dezamăgiți de faptul că prezența la vot totală la alegerile parlamentare europene a scăzut 
constant de la 63% în 1979 la 43,1% în 2009.2

În orice caz, prezența la vot în scădere este o dovadă a nivelului de dezangajare față de 
afacerile europene. Cu toate aceste, valorile prezenței la vot totale ascund variații foarte mari 
între țări, care rezultă din circumstanțele lor juridice, istorice și actuale. Perioada de când sunt 
state membre ale UE, prezența corupției sau apropierea alegerilor generale naționale pot avea, 
de exemplu, o influență considerabilă asupra prezenței la vot.3 În 2009, prezența la vot în 
Luxemburg a fost peste 90%, în timp ce în Slovacia a fost sub 20%. Factorul important este 
                                               
1 Răspunsul este că, în mod ciudat, elementul aristocratic rezidual al Camerei Lorzilor este singura componentă a 
acestei camere care este aleasă (de către membrii săi). „Membrii pe viață” nu sunt aleși și nici nu pot demisiona 
din Camera Lorzilor. 
2 A se vedea anexa III. 
3 În Belgia, Cipru și Luxemburg, votul este obligatoriu. 



DT\815762RO.doc 19/37 PE441.236v01-00

RO

decalajul dintre obiceiurile legate de vot la nivel național și la nivel european: în 2009, 
decalajul mediu la nivelul UE a fost 25%, ceea ce înseamnă că din trei alegători la alegerile 
naționale numai doi s-au prezentat la alegerile parlamentare europene. În Țările de Jos, 
raportul a fost de doi la unu.1

Poate o reformă oficială a procedurii electorale îndrepta problema prezenței la vot? Ar trebui 
definite cu atenție criteriile noastre pentru inițierea unei noi serii de reforme. Nu dorim 
uniformitate de dragul uniformității. Atunci când ne ocupăm de problemele percepute la nivel 
național, abordarea noastră trebuie să fie realistă. Evoluția treptată, din necesitate, a acționat 
în decursul anilor pentru a duce la îndeplinire multe dintre obiectivele stabilite pentru prima 
dată de către fondatorii Uniunii în anii ‘50. Această reformă se pare că nu va fi ultima: 
parlamentele puternice se adaptează imediat la condițiile în schimbare de la nivel social și 
politic. În cazul Uniunii Europene, ritmul și amploarea extinderii viitoare reprezintă o mare 
necunoscută. Fără a cunoaște dimensiunea viitoare și structura Uniunii, ar fi riscant să 
încercăm să stabilim astăzi destinul final al democrației parlamentare postnaționale în Europa. 

Dar, cel puțin, cunoaștem destule în legătură cu scenariile alternative pentru viitorul Europei 
pentru a putea fi siguri că un Parlament puternic, vital, ales în mod direct ar trebui să se afle –
și se va afla – în centrul sistemului său de guvernare. 

Privilegii și imunități

În ceea ce privește Protocolul privind privilegiile și imunitățile, sunt aspecte importante 
rămase nerezolvate. Instrumentul datează de acum aproximativ cincizeci de ani, într-o 
perioadă în care deputații Parlamentului European erau și deputați în parlamentele lor 
naționale și când nu exista nicio îndoială că se cuvine ca autoritățile naționale să hotărască 
când și cum să fie exceptați deputații Parlamentului European de la aplicarea dispozițiilor de 
drept intern. Cu toate acestea, la momentul încheierii acordului privin Statutul deputaților în 
2005, Parlamentul a fost de părere că Protocolul ar trebui revizuit pentru a fi în concordanță 
cu statutul Parlamentului de la acel moment, în calitate de adunare independentă, aleasă prin 
vot direct și pe deplin răspunzătoare. Au fost câteva situații în care regimurile naționale nu 
contraveneau cu cele ale UE cu privire la verificarea prerogativelor deputaților Parlamentului 
European și la ocuparea posturilor vacante, care au scos la iveală discrepanțe reale privind 
poziția juridică a deputaților Parlamentului European în cele 27 de state de origine ale 
acestora. Parlamentul ar trebui să aibă în prezent capacitatea de a adopta măsuri împotriva 
retragerii unui mandat al unui deputat în Parlamentul European de către un stat membru, în 
cazul în care aceasta contravine Actului sau legislației Uniunii Europene.

Ca parte integrantă din acordul negociat privind Statutul deputaților, Consiliul a fost de acord 
să revizuiască consecințele pe care le-ar putea avea Statutul, din punctul de vedere al 
legislației primare. Parlamentul a solicitat ca rezoluția sa din iunie 2003, care propune noi 
dispoziții privind privilegiile și imunitățile deputaților Parlamentului European, să fie utilizată 
ca bază pentru această revizuire.2 Până în prezent, nu s-a făcut niciun progres în acest sens. În 

                                               
1 A se vedea studiul semnat de Richard Rose și Gabriela Borz,, Variability in European Parliament Turnout:
political causes and implications, Studies in Public Policy, numărul 466, Centrul pentru Studiul Politicii Publice, 
Universitatea din Aberdeen, 2010. 
2 A se vedea JO C 068E, 18.3.2004, pp. 115-126 și JO C 303E, 13.12.2006, pp. 830-831. 
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momentul de față, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este nevoie ca aceste 
chestiuni importante să fie introduse pe agenda une conveții a cărei sarcină să fie analizarea 
tuturor aspectelor reformei parlamentare. 

Reprezentarea neechilibrată din perspectiva genului și al etniei

Numărul deputatelor Parlamentului European a crescut de mai mult de două ori față de 
primele alegeri din 1979 și, în prezent, reprezintă 35,5% din total. Și în această privință, există 
diferențe importante între state. În Parlamentul din 2009, majoritatea deputatelor 
Parlamanetului European sunt din Finlanda și Suedia; mai puțin de o treime din deputații 
Parlamentului European din Slovenia, Lituania, Irlanda, Italia, Polonia, Republica Cehă și 
Luxemburg sunt femei, iar Malta nu are nicio deputată.1

Nu propunem impunerea cotelor pentru a corecta reprezentarea neechilibrată de gen. Cu toate 
acestea, partidele politice ar trebui să fie îndemnate să vizeze un obiectiv-țintă de cel puțin 
40% de femei pentru 2014, după cum recomandă Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei. 

Ar trebui remarcat că în aproape toate statele, reprezentarea femeilor este mai bună în 
Parlamentul European decât în parlamentele naționale. 

Poziția cu privire la minoritățile etnice este mult mai problematică. Sunt foarte puțini deputați 
ai Parlamentului European de origine asiatică sau afro-caraibiană. Dacă se dorește ca 
cetățeania UE să devină realitate pentru comunitățile de imigranți și descendenții acestora, 
partidele politice trebuie să asigure o componentă etnică decentă în rândul candidaților lor 
principali. 

Concluzii

Din această discuție, este clar că rămâne un număr semnificativ de probleme importante 
legate de procedura electorală care, dacă sunt rezolvate în mod eficient, ar putea face ca 
alegerile pentru Parlament să fie mai uniforme în viitor decât au fost în trecut și care ar trebui 
să aducă beneficii în ceea ce privește coeziunea, legitimitatea, eficiența și pluralismul.2

Am comunicat deja opinia noastră că este necesar și de dorit să se creeze o Convenție privind 
reforma electorală care să analizeze în mod democratic și cuprinzător seria complexă de 
aspecte interdependente privind dreptul de vot, prezența la vot, componența, privilegiile și 
sistemul de votare. În orice caz, ar fi cel puțin util să se revizuiască diferitele sisteme 
electorale naționale în uz, pentru a elimina diferențele și anomaliile mai evidente.3

Chiar dacă încurajarea creșterii prezenței la vot trebuie să fie un obiectiv major al reformei 
                                               
1 A se vedea anexa IV.
2 Raportorul mulțumește pentru reacțiile primite de la participanții la un atelier privind Cetățenia și procedura 
electorală organizat la Bruxelles în perioada 25-26 martie 2008. Documentele au fost puse la dispoziție de Betty 
de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie și Jo Shaw. 
Aceste documente, precum și un rezumat al discuțiilor sunt disponibile la: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN 
3 A se vedea anexa V. 



DT\815762RO.doc 21/37 PE441.236v01-00

RO

electorale, vor fi unele propuneri – de exemplu, reducerea vârstei de vot – care s-ar putea să 
nu contribuie la realizarea acestui scop, dar care să aibă, totuși, o valoare intrinsecă. 

Scopul esențial este consolidarea dimensiunii europene a acestor alegeri pentru ca opinia 
publică și mass-media să se implice în formularea opțiunilor politice cu privire la viitorul 
Uniunii Europene. Rolul partidelor politice europene va fi esențial în această privință. Fără 
partide politice viabile la nivel federal, lipsește un element esențial de sprijin al democrației. 
De aceea, se propune ca, la cei 751 de deputați în PE aleși în mod tradițional din 
circumscripțiile naționale și regionale să se adauge 25 de deputați în PE la Parlamentul din 
2014 care să fie aleși dintr-o circumscripție unică paneuropeană. Răspunderea pentru 
selectarea candidaților, stabilirea ordinei pe liste și concurența pentru voturi ar reveni 
partidelor politice europene. O asemenea inovație ar transforma alegerile în Parlamentul 
European și ar crește capacitatea reprezentativă a acestuia – reflectând modificarea introdusă 
de Tratatul de la Lisabona care prevede că deputații în PE sunt acum „reprezentanți ai 
cetățenilor Uniunii”, și nu „reprezentanți ai popoarelor statelor”.1

Bineînțeles, votul pentru lista la nivelul UE va fi opțional, oferindu-i-se fiecărui alegător un al 
doilea buletin de vot la secția de votare. Ne putem aștepta ca, în timp, această opțiune să fie 
adoptată tot mai mult, pe măsură ce electoratul se obișnuiește cu noua dimensiune politică, iar 
partidele politice dobândesc experiență de a face campanie la nivelul UE. 

Dacă dorim să consolidăm caracterul transnațional al Parlamentului European, ar fi important, 
în același timp, să evităm îndepărtarea alegătorilor, scoțând tot timpul în evidență 
dimensiunea mare a Uniunii și distanța percepută dintre „Bruxelles” și cetățean. După cum 
sugerează cu insistență Eurobarometrul și alte sondaje de opinie, electoratul este foarte puțin 
informat despre sistemul de guvernare al EU. Alegătorii tind să se identifice cel mai bine cu 
unitățile administrative electorale mai mici. De asemenea, alegătorii reacționează pozitiv la 
posibilitatea de a-și exercita alegerea între votul în bloc, pe liste prestabilite ale partidelor, pe 
de o parte, și, pe de altă parte, posibilitatea de a-și indica preferința pentru un anume candidat 
de pe o listă a unui partid. Se pot lua măsuri pentru a aborda ambele aspecte. De aceea, 
raportul propune, mai întâi, crearea obligatorie a circumscripțiilor regionale sau teritoriale, în 
cadrul statelor mai mari, și, în al doilea rând, utilizarea obligatorie a sistemului preferențial de 
liste semideschise. 

Acestea sunt propunere esențiale ale raportului. Aceste propuneri vizează extinderea 
legitimității democratice a Parlamentului European prin consolidarea ideii de cetățenie 
europeană. Ele vor oferi partidelor politice europene o rațiune de a fi pe care nu o au în 
prezent. Vor completa în mod util reformele introduse deja de Tratatul de la Lisabona, cu 
privire la democrația reprezentativă și participativă. 

Prin urmare, în rezumat, propunerile prezentate în acest raport includ reforme privind:

1. crearea unei circumscripții electorale transnaționale pentru 25 de deputați în PE care 
să poată fi aleși în urma unui al doilea vot, în conformitate cu un sistem preferențial de 
liste și cu o reprezentare echilibrată de gen; 

                                               
1 Articolul 14 alineatul (2) din TUE și, respectiv, articolul 189 din TCE. 
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2. crearea obligatorie a circumscripțiilor electorale teritoriale, la nivel regional, în statele 
mai populate;

3. insistarea asupra votului preferențial prin sistemul de liste semideschise (care le 
permite alegătorilor să voteze pentru candidați individuali, în cadrul unei liste a unui 
partid, pentru a răsturna ordinea listei întocmite de partid); 

4. introducerea revizuirii periodice a distribuirii celor 751 de locuri, în cursul fiecărui 
mandat parlamentar, la timp în raport cu următoarele alegeri, care respectă principiul 
proporționalității degresive și, poate, este în acord cu o formulă matematică care 
urmează să fie stabilită; 

5. crearea condițiilor pentru cetățenii UE care locuiesc într-un alt stat să candideze la 
alegeri și să voteze;

6. crearea unei autorități electorale a UE care să gestioneze și să supravegheze alegerea 
listei transnaționale și să soluționeze recursurile;

7. reducerea programului de votare la perioada weekendului pentru a crește interesul față 
de vot și a reduce cazurile de neglijență în divulgarea prematură a rezultatelor (sunt 
necesare modificări în Irlanda, Țările de Jos și Regatul Unit);

8. devansarea alegerilor din iunie în mai, pentru a se urgenta alegerea noii Comisii;
9. propunerea uniformizării vârstei minime a alegătorilor și a candidaților;
10. stabilirea unui regim supranațional al privilegiilor și imunităților deputaților în PE;
11. analizarea extinderii votului electronic, în efortul de a mobiliza alegătorii și de a 

facilita votarea. 

Procesul de reformă

Pachetul de reforme propus aici necesită ca un număr de instrumente ale legislației primare a 
UE să fie formulate în conformitate cu diferite proceduri.

(a) Introducerea unei liste la nivelul UE pentru încă 25 de deputați în PE necesită o 
modificare a articolului 14 alineatul (2) din TUE prin procedurile stabilite pentru revizia 
ordinară a tratatului, și anume o convenție urmată de o conferință interguvernamentală și 
de ratificare de către toate statele membre.1

(b) Revizuirea Protocolului privind privilegiile și imunitățile necesită aplicarea aceleiași 
proceduri. 

(c) Redistribuirea celor 751 de locuri la timp în raport cu următoarele alegeri necesită o 
decizie unanimă a Consiliului European, la propunerea și cu acordul Parlamentului.2

(d) Alte elemente privind procedura electorală necesită o lege specială a Consiliului, 
hotărând în unanimitate, la propunerea și cu acordul Parlamentului, hotărând cu 
majoritatea absolută a membrilor săi, urmată de avizul tuturor parlamentelor naționale.3

Această procedură legislativă specială poate lua forma unui amendament la Actul din 1976, 
după cum se propune în prezentul raport. În mod alternativ, se poate, totuși, considera mai 

                                               
1 Articolul 48 alineatele (2), (3) și (4) din TUE. 
2 Articolul 14 alineatul (2) din TUE. 
3 Articolul 223 alineatul (1) din TFUE. 
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adecvat, din motive de transparență, să se introducă un nou protocol la tratate referitor la 
procedura electorală, care ar înlocui legislația originală și ar include toate elementele diferite 
ale legislației primare discutate aici. 

După realizarea reformelor de bază propuse aici, va fi nevoie la momentul necesar de normele 
de punere în aplicare, spre exemplu, pentru înființarea noii autorități electorale a UE. 

Ca urmare a acestor reforme, vor fi consecințe bugetare atât pentru UE, cât și pentru statele
membre. 

Deși sunt necesare diferite instrumente și proceduri, reformele constituie un pachet de măsuri 
coerent, care ar trebui avut în vedere ca tot unitar. Din fericire, forumul Convenției asigură 
mecanismul perfect pentru o deliberare cuprinzătoare a unei serii de aspecte destul de 
complexe, care vor avea un impact amplu asupra dreptului național și vor avea implicații 
constituționale importante. 

Convenția va fi în măsură nu numai să implice Consiliul European, Comisia și parlamentele 
naționale într-o dezbatere serioasă privind reforma parlamentară, dar va încuraja totodată o 
consultare mai amplă cu reprezentanții partidelor politice, mediul academic, funcționarii 
electorali, organizațiile neguvernamentale etc. 

S-ar cuveni din partea Parlamentului ca, odată cu prezentarea propunerilor sale Consiliului 
referitoare la revizuirea tratatelor, să indice și că va solicita organizarea unei convenții. 

Se propune următoarea planificare: aprobarea de către Parlament a propunerilor sale, iulie –
septembrie 2010; decizia Consiliului European de a convoca o conferință 
interguvernamentală, octombrie – decembrie; desfășurarea convenției și conferinței 
interguvernamentale, primăvara și vara 2011; ratificarea la nivel național și aprobarea 
Parlamentului European până în iulie 2012, urmate de dispozițiile de aplicare; decizia privind 
redistribuirea locurilor până cel mai târziu în mai 2013, la timp în raport cu alegerile care ar 
urma să aibă loc în baza sistemului reformat la începutul lui mai 2014.
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ANEXA I LA EXPUNEREA DE MOTIVE: Rezoluție privind proiectul de procedură 
electorală care cuprinde principiile comune pentru alegerea deputaților în 

Parlamentul European (Raportul Anastassopoulos)1

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de rezoluție adresată de dl De Vries privind procedura 
electorală uniformă pentru alegerea deputaților în Parlamentul European (B4-0723/96),

–  având în vedere rapoartele privind procedura electorală uniformă și, în special, 
rezoluțiile din 10 octombrie 19912 și 10 martie 19933,–  având în vedere Actul privind 
alegerea reprezentanților Parlamentului European prin vot universal direct anexat la 
Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976,

– având în vedere propunerea din 22 octombrie 1996 privind procedura electorală uniformă 
care a fost prezentată de guvernul Republicii Federale Germania la Conferința 
interguvernamentală (CIG) și care reia aspectele cheie ale rezoluției Parlamentului din 10 
martie 1993,

– având în vedere articolul 138 alineatul (3) din Tratatul CE și modificările ulterioare 
efectuate prin Tratatul de la Amsterdam,

– având în vedere articolul 148 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri instituționale și avizul Comisiei pentru 
afaceri juridice și drepturile cetățenilor (A4-0212/98),

A. întrucât Tratatul de la Amsterdam introduce conceptul de „principii comune tuturor 
statelor membre”, respectând orientările stabilite de Parlament prin rezoluția din 10 
martie 1993 menționată mai sus, care nu a propus în mod explicit un sistem electoral 
uniform, ci doar orientări generale,

B. întrucât guvernul Regatului Unit a prezentat un proiect de lege în Parlament de 
introducere a reprezentării proporționale regionale pentru alegerile europene în 1999,

C. întrucât negocierile privind extinderea vor avea probabil ca rezultat aderarea a zece noi 
state membre la Uniunea Europeană,

D. întrucât statele membre au ajuns la un consens foarte larg cu privire la stabilirea 
numărului de principii comune,

E. întrucât se intenționează ca principiile respective să fie puse în aplicare în primul rând la 
nivel național în cadrul unei uniuni de popoare și state; întrucât numărul deputaților 
europeni aleși în fiecare stat membru trebuie să garanteze reprezentarea corespunzătoare 

                                               
1 Adoptat la 15 iulie 1998; JO C 292, 21.9.1998.
2 JO C 280, 28.10.1991, p. 141.
3 JO L 115, 26.4.1993, p. 121.
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a popoarelor din statele reunite în cadrul Comunității,

1. salută acordul la care s-a ajuns în urma negocierilor din cadrul CIG de stabilire a 
principiilor comune; își exprimă convingerea că unele dispoziții pot intra în vigoare 
pentru următoarele alegeri europene, în special sistemul reprezentării proporționale, 
pragul minim, incompatibilitățile și măsurile în vederea realizării obiectivului de egalitate 
între bărbați și femei, întrucât altele ar trebui introduse;

2. consideră că există un consens general privind introducerea votării pe baza unui sistem de 
reprezentare proporțională și că acesta ar trebui să fie inclus în sistemul electoral 
comunitar;

3. remarcă faptul că este imposibil să se stabilească un sistem de circumscripții electorale 
teritoriale în mod uniform și că trebuie să existe o distincție, în funcție de populația din 
fiecare stat membru; cu toate acestea, subliniază faptul că sistemul respectiv de 
circumscripții electorale teritoriale nu trebuie să afecteze principiul reprezentării 
proporționale, în conformitate cu articolul 2 din proiectul de act;

4. consideră că, în vederea conștientizării politice la nivel european și a dezvoltării 
partidelor politice europene, un anumit procent de locuri ar putea să fie distribuit pe baza 
reprezentării proporționale în cadrul unei singure circumscripții electorale, alcătuită din 
teritoriul statelor membre;

5. remarcă faptul că, în ceea ce privește utilizarea pragului electoral, acesta ar trebui să 
rămână opțional și, în orice caz, nu ar trebui să depășească 5% din numărul de voturi 
exprimate la nivel național;

6.  Remarcă stimulentul pentru participare reprezentat de votul preferențial care ar trebui, cu 
toate acestea, să rămână opțional pentru fiecare stat membru;

7. consideră că în momentul în care se întocmesc listele de candidați pentru alegerile 
europene, trebuie să se țină seama de obiectivul egalității între femei și bărbați și că 
acesta reprezintă, în primul rând, un obiectiv care trebuie realizat în mod direct de 
partidele politice;

8. propune ca alegerile europene să se desfășoare la o anumită dată din luna mai, astfel încât 
să se obțină un maxim al prezenței la urne prin evitarea vacanței școlare de vară care 
începe la începutul lunii iunie în mai multe state membre;

9. recomandă ca numărul de zile în care se pot desfășura alegerile să fie redus la minimul 
absolut, în vederea stabilirii unui consens privind o singură zi de votare sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, nu mai mult de două zile (de exemplu, sâmbătă și duminică);

10. solicită Consiliului să examineze următorul proiect de act și să îl adopte de urgență, astfel 
încât acesta să poată intra în vigoare cât mai curând posibil;

11. însărcinează Președintele să transmită prezenta rezoluție și proiectul de act anexat la 
aceasta Consiliului, Comisiei și parlamentelor și guvernelor statelor membre.
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ANEXA II LA EXPUNEREA DE MOTIVE: Distruibuirea locurilor (2009 - 2014)

Statul

Populația în 
2008  

(milioane)
% din populația 
UE-27

Deputați în PE
iulie 2009

iulie 2009 -
raportul 

populație/deputați în PE
iulie 2009 

+ 18 deputați în PE

iulie 2009 + 18 
deputați în PE - raportul 

populație/deputați în PE

Populație 
2009  

(milioane)*
% din populația 
UE-28

Opțiune 
Deputați în PE iulie 

2014

Oțiune iulie 
2014 - raport 

populație/deputați în PE

Germania 82,218 16,53% 99 830.483 99 830.483 82,002 16,25% 96 854.188

Franța 63,753 12,82% 72 885.460 74 861.528 64,351 12,76% 76 846.724

Regatul Unit 61,186 12,30% 72 849.806 73 838.164 61,635 12,22% 73 844.315

Italia 59,619 11,98% 72 828.046 73 816.703 60,045 11,90% 72 833.958

Spania 45,283 9,10% 50 905.666 54 838.580 45,828 9,08% 55 833.236

Polonia 38,116 7,66% 50 762.312 51 747.365 38,136 7,56% 49 778.286

România 21,529 4,33% 33 652.382 33 652.382 21,499 4,26% 29 741.345

Țările de Jos 16,405 3,30% 25 656.216 26 630.977 16,486 3,27% 24 686.917

Grecia 11,214 2,25% 22 509.718 22 509.718 11,260 2,23% 20 563.000

Belgia 10,667 2,14% 22 484.859 22 484.859 10,750 2,13% 20 537.500

Portugalia 10,618 2,13% 22 482.618 22 482.618 10,627 2,11% 20 531.350

Republica Cehă 10,381 2,09% 22 471.868 22 471.868 10,468 2,08% 20 523.400

Ungaria 10,045 2,02% 22 456.609 22 456.609 10,031 1,99% 20 501.550

Suedia 9,183 1,85% 18 510.161 20 459.145 9,256 1,83% 20 462.800

Austria 8,332 1,67% 17 490.112 19 438.521 8,355 1,66% 19 439.737

Bulgaria 7,640 1,54% 17 449.424 18 424.456 7,607 1,51% 18 422.611

Danemarca 5,476 1,10% 13 421.215 13 421.215 5,511 1,09% 14 393.643

Slovacia 5,401 1,09% 13 415.462 13 415.462 5,412 1,07% 14 386.571

Finlanda 5,301 1,07% 13 407.769 13 407.769 5,326 1,06% 14 380.429

Irlanda 4,401 0,88% 12 366.775 12 366.775 4,450 0,88% 12 370.833

Croația 4,435 0,88% 12 369.583

Lituania 3,366 0,68% 12 280.533 12 280.533 3,350 0,66% 10 335.000

Letonia 2,271 0,46% 8 283.863 9 252.322 2,261 0,45% 7 323.000

Slovenia 2,026 0,41% 7 289.414 8 253.238 2,032 0,40% 7 290.286

Estonia 1,341 0,27% 6 223.483 6 223.483 1,340 0,27% 6 223.333

Cipru 0,789 0,16% 6 131.550 6 131.550 0,797 0,16% 6 132.833

Luxemburg 0,484 0,10% 6 80.633 6 80.633 0,494 0,10% 6 82.333

Malta 0,410 0,08% 5 82.060 6 68.383 0,414 0,08% 6 69.000

Islanda 0,319 0,06% 6 53.167

UE 497,456 100,00% 736 675.891 754 659.755 504,477 100,00% 751 671.740

Notă: Câmpurile comune indică unde nu se realizează proporționalitatea degresivă.
* Eurostat, noiembrie 2009
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ANEXA III LA EXPUNEREA DE MOTIVE: Prezența la vot a alegătorilor pentru Parlamentul European (1979 - 2009)
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ANEXA IV LA EXPUNEREA DE MOTIVE: Reprezentarea neechilibrată de gen
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ANEXA V LA EXPUNEREA DE MOTIVE: Parlamentul European: Practica electorală actuală în statele membre

Circumscripțiile 
electorale

Votul 
preferențial

Distribuția 
locurilor

Prag Dreptul de vot Candidatura Numirea candidaților Zilele de 
votare

AUSTRIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da D'Hondt 4% Vârsta: 16
- Cetățeni înregistrați ai 
UE

Vârsta: 18
- Cetățeni înregistrați 
ai UE

Taxa de 3 600 de euro 
pentru fiecare listă;
candidatul trebuie să fie 
susținut de 3 deputați în 
parlament, un deputat în PE 
sau de către 2 600 de 
alegători înregistrați

duminică

BELGIA Trei colegii electorale pe 
criterii lingvistice 
(olandez, francez și 
german) și patru 
circumscripții electorale 
regionale
1. Flandra (colegiul 
electoral olandez), 
2. 2. Valonia (colegiul 
electoral francez), 
3. 3. Bruxelles -Hal-
Vilvorde (BHV) (fie 
colegiul electoral 
olandez, fie cel francez), 
4. 2 cantoane (colegiul 
electoral german) 

Yes D'Hondt Nu Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
Uniunii 
- resortisanți belgieni 
care își au reședința în 
alte state membre 
(resortisanții belgieni 
care își au reședința în 
afara UE nu pot vota 
pentru alegerile pentru 
Parlamentul European)
- obligativitatea votului: 
absența la vot se 
sancționează cu 
amendă

Vârsta: 21
- cetățeni înregistrați 
ai UE
- trebuie să 
vorbească limba 
relevantă a colegiului 
electoral

Susținerea candidaților:
- de către 5 deputați în 
parlamentul belgian care 
aparțin unui grup lingvistic 
relevant;
- de către 5000 de alegători 
înregistrați din Valonia, 
Flandra și BHV;
- de către 200 de alegători 
înregistrați în circumscripția 
electorală în care se 
vorbește limba germană

duminică
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Circumscripțiile 
electorale

Votul 
preferențial

Distribuția 
locurilor

Prag Dreptul de vot Candidatura Numirea candidaților Zilele de 
votare

BULGARIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da Hare-
Niemeyer

Nu Vârsta: 18 
- cetățeni ai UE cu 
reședința de cel puțin 3 
luni sau în alt stat 
membru

Vârsta: 21
- cetățeni ai UE cu 
reședința de cel puțin 
2 ani sau cu reședința 
în alt stat membru al 
UE
-

persoanele au nevoie de 
10 000 de semnături și 
trebuie să plătească 10 000 
de leva (5 100 de euro);
partidele politice au nevoie 
de 15 000 de semnături și 
plătesc 15 000 de leva 
(7 700 de euro);
coalițiile au nevoie de 
20 0000 de semnături și 
plătesc 20 000 de leva 
(10 250 de euro)

duminică

CIPRU Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu D'Hondt / 
Droop 

Nu Vârsta: 18 
- cetățeni ai UE și ai 
Ciprului cu reședința de 
cel puțin 6 luni înainte 
de alegeri;
- lista electorală 
specială;
- votarea este 
obligatorie (dar nu 
există amendă)

Vârsta: 25 duminică

REPUBLICA 
CEHĂ

Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da: fiecare 
alegător are 
2 voturi. 
Pentru a fi 
ales, este 
nevoie de 5% 
din voturile 
exprimate 
pentru 
partidul său 
politic.

D'Hondt 5% Vârsta: 18 
- cetățenii UE care au 
reședința de cel puțin 
45 de zile;

Vârsta: 21
- cetățenii UE care au 
reședința de cel puțin 
45 de zile;

numai partidele politice sau 
coalițiile pot numi candidați;
taxa de 15 000 de coroane 
(585 de euro)

Vineri și 
sâmbătă
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Circumscripțiile 
electorale

Votul 
preferențial

Distribuția 
locurilor

Prag Dreptul de vot Candidatura Numirea candidaților Zilele de 
votare

DANEMARCA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu D'Hondt Nu Vârsta: 18 
- cetățenii Danemarcei 
cu reședința 
permanentă în UE; 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE

Vârsta: 18
- orice persoană cu 
drept de vot pentru 
alegerile pentru 
Parlamentul 
European

partidele reprezentate în 
Folketing sau în 
Parlamentul European;
noile partide au nevoie de 
semnăturile alegătorilor 
care să reprezinte cel puțin 
2% din voturile de la 
alegerile anterioare pentru 
Folketing

Nu este 
fixată o zi

ESTONIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu D'Hondt Vârsta: 18 Vârsta: 21 partidele politice înregistrate 
prezintă liste;
o garanție echivalentă cu de 
cinci ori salariul minim lunar

duminică

FINLANDA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da D'Hondt Nu Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE 

Vârsta: 18 
- cetățeni înregistrați 
ai UE 

partidele politice sau 
asociațiile de alegători 
(formate din cel puțin 2 000 
de persoane) numesc 
candidați

duminică

FRANȚA Opt circumscripții 
electorale regionale 

Nu D'Hondt 5% Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE

Vârsta: 23
- Cetățeni înregistrați 
ai UE

egalitatea de gen duminică
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Circumscripțiile 
electorale

Votul 
preferențial

Distribuția 
locurilor

Prag Dreptul de vot Candidatura Numirea candidaților Zilele de 
votare

GERMANIA Circumscripție electorală 
națională unică, dar 
membrii aleși fie de pe 
listele landurilor, fie de pe 
listele federale

Nu Sainte-Lagüe
(în 
conformitate 
cu 
modificarea 
legii din 17 
martie 2008; 
BGBl. I, p. 
394)

5% Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE 

Vârsta: 18
- Cetățeni înregistrați 
ai UE 

listele prezentate de 
partidele politice înființate în 
UE;
pentru lista de la nivel 
federal: partidele cu mai 
puțin de 5 reprezentanți în 
Parlamentul European, 
Bundestag sau în 
parlamentele landurilor au 
nevoie de 4 000 de 
semnături
pentru listele landurilor: sunt 
necesare 2 000 de 
semnături

duminică

GRECIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu Variantă a 
sistemului 
Hare

3% Vârsta: 18 Vârsta: 21 listele prezentate de 
partidele politice sau de 
coaliții;;

duminică

UNGARIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu D'Hondt 5% Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE 

Vârsta: 18 
- toți alegătorii pot 
candida la alegeri pe 
baza listelor partidelor

 listele prezentate de 
partidele înregistrate și 
20 000 de susținători (un 
alegător poate susține doar 
o singură listă)

duminică

IRLANDA Patru circumscripții 
electorale regionale

Da vot unic 
transferabil

Nu Vârsta: 18 Vârsta: 21 listele prezentate de 
partidele politice 
înregistrate;
pentru candidații 
independenți sunt necesare 
60 de semnături ale 
persoanelor din registrul 
electoral și din aceeași 
circumscripție electorală

vineri

ITALIA Cinci circumscripții Da, iar Hare Nu Vârsta: 18 Vârsta: 25 cei nominalizați individual sâmbătă / 
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(actualmente în 
curs de revizuire)

electorale regionale voturile pot fi 
transferate 
de la o 
circumscripție 
electorală la 
alta

- Cetățeni înregistrați ai 
Uniunii
- cetățenii italieni aflați 
în alte state ale UE pot 
vota la consulatele 
Italiei sau prin poștă; 
cetățenii italieni cu 
reședința în afara UE, 
dacă se întorc să 
voteze în Italia; 
- votarea nu este 
obligatorie dar 
reprezintă o „îndatorire 
civică”

- Cetățeni înregistrați 
ai UE

au nevoie de 30 000 de 
semnături, dintre care 10% 
trebuie să provină din 
fiecare sub-regiune a 
circumscripției electorale;
partidele politice și grupurile 
cu cel puțin un mandat 
pentru Parlamentul 
European sau pentru 
parlamentul italian pot 
prezenta liste fără 
semnături

duminică

LETONIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu Sainte-Lagüe Nu Vârsta: 18 Vârsta: 21 listele prezentate de 
partidele politice 
înregistrate;
o garanție de 1 000 LVL 
(1 450 de euro)

sâmbătă

LITUANIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da Hare-
Niemeyer

5% Vârsta: 18 Vârsta: 21 numai partidele politice pot 
numi candidați;

duminică

LUXEMBURG Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da –
alegătorii au 
6 voturi

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

Nu Vârsta: 18
- cetățenii UE care au 
reședința de cel puțin 5 
de ani;
- votarea este 
obligatorie

Vârsta: 18
- cetățenii UE care au 
reședința de cel puțin 
5 ani;

pentru liste sunt necesare 
250 de semnături ale 
alegătorilor înregistrați sau 
ale unui membru al 
parlamentului sau ale 
membrilor Camerei 
Deputaților; 
listele trebuie să conțină o 
majoritate de resortisanți 
din Luxemburg

duminică
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MALTA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da Nu Nu Vârsta: 18 Vârsta: 18 - o garanție de 40 de lire 
malteze (95 de euro) (se 
rambursează dacă 10% 
votează)

sâmbătă

ȚĂRILE DE JOS Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da D'Hondt Nu Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE

Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați 
ai UE

- partidele care nu sunt 
reprezentate în Parlamentul 
European achită o garanție 
de 450 de euro;
- listele trebuie să fie 
însoțite de cel puțin 30 de 
semnături ale alegătorilor

joi

POLONIA Treisprezece 
circumscripții electorale 
regionale

Nu D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5% Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE

Vârsta: 21
- cetățenii UE care au 
reședința de cel puțin 
5 ani

pentru liste sunt necesare 
cel puțin 5 nume și 10 000 
de semnături ale 
alegătorilor din 
circumscripția electorală 
relevantă

duminică

PORTUGALIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu D'Hondt Nu Vârsta: 18 Vârsta: 18 listele trebuie să conțină un 
număr de candidați egal cu 
numărul membrilor 
Parlamentului care urmează 
să fie aleși, plus 3-8 
înlocuitori 

duminică

ROMÂNIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu D'Hondt 5% Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
Uniunii

Vârsta: 23 
- Cetățeni înregistrați 
ai Uniunii

- este nevoie de 200 000 de 
mii de semnături pentru 
liste; candidații 
independenți au nevoie de 
100 000 de semnături

duminică

SLOVACIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da Droop 5% Vârsta: 18 
- cetățeni înregistrați ai 
UE cu reședință și care 

Vârsta: 21 
- Cetățeni înregistrați 
ai UE

pentru partidele politice o 
garanție de 50 000 SKK 
(1 510 de euro)

sâmbătă
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sunt prezenți în ziua 
alegerilor;

SLOVENIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da D'Hondt 4% Vârsta: 18 Vârsta: 18 partidele politice prezintă 
liste susținute de patru 
membri ai Adunării 
Naționale sau de cel puțin 
1 000 de alegători;
candidații independenți 
trebuie să fie susținuți de 
3 000 de semnături

duminică

SPANIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Nu D'Hondt Nu Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE

Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați 
ai UE 

partidele sau coalițiile 
prezintă liste cu 15 000 de 
semnături ale alegătorilor 
sau ale reprezentanților 
aleși

duminică

SUEDIA Circumscripție electorală 
unică la nivel național

Da Sainte-Lagüe Partidel
e 
trebuie 
să 
obțină 
4%; 
candida
ții 
trebuie 
să 
obțină 
5% din 
număru
l total 
de 
voturi 
exprim
ate 

Vârsta: 18 
- Cetățeni înregistrați ai 
UE

Vârsta: 18 
- oricine are drept de 
vot poate candida
pentru alegeri

nicio condiție duminică
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pentru 
partidul 
acestor
a

REGATUL
UNIT

Douăsprezece 
circumscripții electorale 
regionale

Regatul Unit: 
Nu 

Irlanda de 
Nord: Da

Regatul Unit: 
D'Hondt;

Irlanda de 
Nord: Nu

Nu Vârsta: 18 
- cetățenii UE care au 
reședința de cel puțin 1 
an;

Vârsta: 21
- cetățenii UE care au 
reședința de cel puțin 
1 an;

garanție de 5 000 de lire 
sterline (6 750 de euro)
numirile de la nivelul 
circumscripțiilor electorale 
trebuie să fie aprobate de 
30 de alegători

joi

Cursurile valutare din februarie 2008


