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Rezoluția Parlamentului European referitoare la alegerile pentru Parlamentul 
European din 2014
(2012/2829(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 10 și 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere 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 Declarația Comisiei din ... 2012 privind alegerile pentru Parlamentul 
European din 2014,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

întrucât:

A. cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, de deputații din Parlamentul 
European;

B. prezența totală la vot la alegerile pentru Parlament a scăzut de la 63% în 1979, la 43% în 
2009;

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

D. 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 de numire;

E. Parlamentul nou-ales are nevoie de suficient timp pentru a se organiza înainte de alegerea 
Președintelui Comisiei, iar zilele de scrutin (joi-duminică) trebuie, în mod ideal, să nu 
cadă în zilele de sărbători legale;

F. pentru ca noua Comisie să fie pregătită să își asume atribuțiile la 1 noiembrie, alegerea 
Președintelui Comisiei ar trebui să aibă loc în prima perioadă de sesiune din iulie;

G. Parlamentul votează aprobarea numirii întregului colegiu de comisari după ce a audiat 
candidații sugerați de statele membre de comun acord cu Președintele ales,

1. îndeamnă familiile politice europene să propună candidați pentru președinția Comisiei și 

                                               
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).



RE\915484RO.doc 3/3 PE497.888v01-00

RO

se așteaptă ca aceștia să joace un rol important în campania electorală parlamentară; 
subliniază importanța consolidării legitimității politice atât a Parlamentului, cât și a 
Comisiei prin conectarea mai directă a alegerii lor la opțiunile electoratului;

2. solicită ca cel puțin jumătate dintre membrii următoarei Comisii să fie aleși dintre 
deputații din Parlamentul European aleși în 2014, reflectând astfel echilibrul dintre cele 
două ramuri legislative; invită grupurile și partidele politice să asigure o astfel de 
componență;

3. solicită Consiliului să consulte Parlamentul cu privire la organizarea alegerilor fie în 
perioada 15-18 mai, fie în perioada 22-25 mai 2014;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.


