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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
referitoare la îmbunătățirea organizării alegerilor pentru Parlamentul European din 
2014
(0000/2013(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 10 și articolul 17 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană,

– având în vedere articolul 22 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 11 și articolul 39 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 10 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor 
Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia Consiliului din 20 
septembrie 1976, astfel cum a fost modificată1,

– având în vedere Directiva 2013/1/UE de modificare a Directivei 93/109/CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 12 
martie 2013 intitulată „Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în 
continuare a desfășurării eficiente și democratice a alegerilor” (COM(2013)0126),

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 12 martie 2013 privind îmbunătățirea  
desfășurării democratice și eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European, adresată 
statelor membre și partidelor politice europene și naționale (C(2013)1303),

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la alegerile pentru 
Parlamentul European din 20142,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2013 referitoare la componența Parlamentului 
European în perspectiva alegerilor din 20143,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2013),

A. întrucât a fost convenit ca alegerile să se desfășoare mai devreme, și anume în perioada 
22-25 mai 2014;

B. întrucât cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European;

                                               
1 Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 278, 8.10.1976, p.1), astfel cum a fost modificată prin 
Decizia Consiliului 93/81/Euratom, CECO, CEE (JO L 33, 9.2.1993, p.15) și prin Decizia Consiliului 
2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p.1).
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0462.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0082.
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C. întrucât orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii;

D. întrucât partidele politice de la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice 
europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii;

E. întrucât principalele partide politice europene par a fi pregătite să propună proprii 
candidați pentru președinția Comisiei, sperând ca acești candidați să joace un rol 
important în campania electorală parlamentară, în special prin inițiativa de a-și prezenta 
personal programul politic;

F. întrucât democrația internă de partid și standarde înalte de transparență și integritate din 
partea partidelor politice constituie o bază vitală pentru creșterea încrederii publicului în 
sistemul politic;

G. întrucât soluționarea actualei crize de guvernare din UE necesită un grad mai ridicat de 
legitimitate democratică a procesului de integrare;

H. întrucât cetățenii au dreptul de a candida și de a vota în alegerile pentru Parlamentul 
European în cazul în care locuiesc într-un stat membru diferit de cel al căror cetățeni sunt;

I. întrucât participarea la alegeri ar putea fi sporită printr-o campanie politică animată, în 
care partidele politice și candidații lor concurează pentru voturi și mandate pe baza 
programelor respective care abordează dimensiunea europeană a politicii;

J. întrucât mai multe sondaje de opinie arată că o largă majoritate ar fi dispusă să voteze 
dacă ar fi mai bine informată cu privire la Parlamentul European, la partidele politice, la 
programele și candidații acestora;

K. întrucât Președintele Comisiei Europene este ales de Parlament pe baza unei propuneri a 
Consiliului European, care trebuie să ia în considerare rezultatele alegerilor și trebuie să fi 
consultat Parlamentul nou-ales înainte de a face propunerea (propunerile) de numire;

1. invită statele membre și partidele politice să ia măsurile necesare ca numele candidaților 
selectați pentru a candida în alegerile pentru Parlamentul European să fie publicate cu cel 
puțin șase săptămâni înainte de începerea votului, cu alte cuvinte, la începutul lunii aprilie 
2014;

2. îndeamnă statele membre să adopte măsuri vizând ca numele și siglele partidelor politice 
europene să apară pe buletinul de vot lângă listele respective de candidați;

3. solicită partidelor politice europene să-și propună candidații pentru președinția Comisiei 
cu suficient timp înainte de alegeri pentru ca aceștia să poată desfășura o campanie 
intensă;

4. încurajează statele membre să permită difuzarea de programe politice de către partidele 
politice europene;

5. insistă ca statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare în 
mod efectiv măsurile convenite vizând să ajute cetățenii care doresc să voteze sau să 
candideze în state diferite de cele ale căror cetățeni sunt;



PR\932685RO.doc 5/5 PE508.212v01-00

RO

6. insistă ca niciun rezultat să nu fie publicat, în niciun stat membru, înainte de ora 20.00 
CET a zilei de duminică, 25 mai 2014;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, precum și partidelor politice 
europene.


