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Bun venit la 
Parlamentul European

Începând din 1979, milioane de europeni își aleg o dată la cinci ani reprezentanţii în 
Parlamentul European. Cine sunt acești deputaţi europeni, ce fac ei la Strasbourg și 
Bruxelles și ce atribuţii au? Ţinând seama de infl uenţa deciziilor Parlamentului Euro-
pean asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor din toată Europa, broșura de faţă are ca scop 
să răspundă acestor întrebări.

Parlamentul European este singura adunare parlamentară multinaţională din lume și singura instituţie 
a Uniunii Europene aleasă în mod direct de cetăţeni. El reprezintă circa 500 de milioane de cetăţeni din 
cele 27 de state membre ale UE. Alegerile sunt organizate o dată la cinci ani, iar cele din iunie 2009 au 
marcat a 30-a aniversare a primelor alegeri pentru Parlamentul European prin sufragiu universal direct. 
În urma alegerilor din 2009, în componenţa Parlamentului European au intrat 736 de deputaţi europeni, 
organizaţi în grupuri formate pe baza orientărilor politice, nu pe baza naţionalităţii.

Sediul ofi cial al Parlamentului European este la Strasbourg, la frontiera dintre Franţa și Germania, un 
oraș care simbolizează reconcilierea dintre cele două ţări după cele două războaie mondiale. Conform 
hotărârii statelor membre ale UE, la Strasbourg au loc în fi ecare an 12 sesiuni plenare ale Parlamentului 
European. Deputaţii se reunesc și în comisii parlamentare, la Bruxelles, unde pot fi  organizate sesiuni 
plenare suplimentare. Dezbaterile se desfășoară în toate limbile ofi ciale ale UE, refl ectând importanţa pe 
care o acordă Parlamentul unei Uniuni variate și multiculturale, „unită în diversitate”.

Bun venit la 
Parlamentul European
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Un rol din ce în ce mai important

Din 1979, tratate europene succesive au extins atribuţiile Parlamentului European referitoare la elabo-
rarea bugetului și legislaţiei UE. A fost, de asemenea, întărit controlul politic pe care îl exercită deputaţii 
europeni asupra celorlalte instituţii și organe ale Uniunii Europene. 

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, a extins atribuţiile bugetare ale 
Parlamentului European la toate cheltuielile UE, inclusiv cele legate de politica agricolă comună, asupra 
cărora Consiliul (reprezentând guvernele statelor membre) avusese până atunci ultimul cuvânt. 

Rolul de legislator al Parlamentului European s-a extins considerabil: de acum înainte, el are aceeași 
putere de decizie ca și Consiliul în elaborarea legislaţiei din aproape toate domeniile de competenţă ale 
Uniunii Europene. Înainte, deputaţii europeni adoptau acte legislative care vizau, în special, facilitarea 
circulaţiei persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor în interiorul UE sau protejarea mediului 
înconjurător și consumatorilor. Acum, acordul lor este indispensabil și pentru adoptarea legislaţiei în 
domenii precum agricultura, pescuitul, energia, turismul, controlul la frontierele externe, cooperarea 
poliţienească și judiciară sau protecţia civilă.

Candidatul la președinţia Comisiei Europene este propus de guvernele statelor membre în temeiul re-
zultatelor de la alegerile europene. Acesta este apoi supus votului Parlamentului European, iar în cazul 
în care nu este ales, un nou candidat va fi  propus în termen de o lună. Comisia Europeană în ansamblul 
său, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri externe ca vicepreședinte al acesteia, este 
apoi supusă votului de aprobare al Parlamentului European. Comisia poate fi  obligată să demisioneze în 
urma unei moţiuni de cenzură votate de deputaţii europeni. 

Cetăţenii pot adresa Parlamentului European petiţii cu plângeri referitoare la aplicarea legislaţiei europe-
ne. Deputaţii europeni aleg și Ombudsmanul European, însărcinat cu examinarea plângerilor referitoare 
la probleme administrative în activitatea instituţiilor și organelor Uniunii Europene. Deputaţii europeni 
pot, de asemenea, să instituie comisii de anchetă atunci când consideră că legislaţia comunitară a fost 
încălcată.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene reunește într-un singur document drepturile civile, 
politice, economice și sociale incluse până în acum în diverse documente naţionale, europene și inter-
naţionale. După ce Carta a căpătat un caracter obligatoriu în urma intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, deputaţii fac referire la aceasta atunci când denunţă încălcări ale drepturilor omului în cadrul 
UE.

Parlamentul European își exercită, de asemenea, infl uenţa asupra politicii externe a Uniunii. Toate acor-
durile internaţionale și fi ecare aderare la UE sunt acum supuse aprobării deputaţilor europeni. Punerea 
în aplicare a politicii comerciale, a politicii de cooperare pentru dezvoltare și a celei privind ajutorul 
umanitar trebuie să fi e decise în comun de către Parlamentul European și de către Consiliu. În sfârșit, 
deputaţii din Parlamentul European organizează regulat dezbateri pe tema drepturilor omului și trimit 
observatori electorali în toate colţurile lumii ca să verifi ce caracterul liber și echitabil al alegerilor.
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■ Parlamentul European 
lucrează pentru 
dumneavoastră

Noi toţi, indiferent de statut – tineri și mai puţin tineri, 
studenţi, lucrători, pensionari – suntem afectaţi de legis-
laţia  europeană, uneori fără să ne dăm seama. Alimen-
te mai sănătoase în farfurie, libertatea de circulaţie și 
de muncă oriunde în Uniune, protecţia mediului încon-
jurător: în acestea și în  numeroase alte domenii, rolul 
aleșilor europeni este determinant. Legislaţia europeană 
urmărește în primul rând să ușureze viața celor care tră-
iesc în Uniunea Europeană și să favorizeze egalitatea de 
șanse, de drepturi și de obligaţii.

Asemenea tuturor parlamentelor, Parlamentul European discu-

tă și adoptă acte legislative. La început, deputaţii europeni erau 

doar consultaţi referitor la propunerile legislative ale Comisiei 

Europene: Consiliul, reprezentând guvernele statelor membre, 

avea ultimul cuvânt în adoptarea legislaţiei.  

De-a lungul timpului și în urma adoptării tratatelor succesive, 

lucrurile s-au schimbat: rolul și competenţele Parlamentului 

European s-au extins în mod considerabil, acesta devenind un 

actor esenţial al procesului de elaborare a legislaţiei Uniunii. În 

prezent, în majoritatea cazurilor, pentru ca un regulament eu-

ropean sau o directivă să poată fi adoptat(ă), este necesar ca 

Parlamentul European și Consiliul să se pună de acord asupra 

conţinutului său: este ceea ce s-a numit în procesul decizional 

european „codecizie”. 
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Înainte ca un act legislativ european să poată fi  aplicat în statele 

membre ale Uniunii, trebuie să fi e semnat de președintele Parla-

mentului European și de președintele Consiliului.  

■ Telefoanele mobile: facturi mai mici pentru 
convorbirile efectuate din străinătate

O reglementare europeană intrată în vigoare în 2007 a dus la 
limitarea costurilor suplimentare ale apelurilor efectuate sau 
primite în alt stat al Uniunii Europene, în scopul reducerii lor 
progresive. Deputaţii europeni au reușit să obţină ca, din iulie 
2011, aceste tarife de roaming facturate de operatori să nu 
mai depășească 0,35 euro/minut pentru apelurile efectuate 
și 0,11 euro/minut pentru apelurile primite (fără TVA). În plus, 
din iulie 2009, costul unui mesaj text în roaming nu mai poa-
te depăși 0,11 euro. Trimiterea de mesaje prin poșta electro-
nică, de fotografi i sau navigarea pe internet de pe telefonul 
sau calculatorul portabil sunt și ele supuse unui plafon tarifar 
în descreștere, calculat în funcţie de numărul de kiloocteți 
transmiși.

Parlamentul European, 
organ legislativ cu drepturi depline

Codecizia se aplică acum marii majorităţi a textelor legislative 

europene. Aceasta privește, în special, libera circulaţie a mărfuri-

lor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor în interiorul pieţei unice 

europene. Această procedură se aplică și în domenii ca protecţia 

mediului, drepturile consumatorului și securitatea transporturi-

lor, precum și în programele de asistenţă pentru cercetare, edu-

caţie și cultură sau pentru promovarea sănătăţii publice.  
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După ultima reformă a tratatelor, codecizia a devenit, în afa-

ra unor mici excepţii, „procedura legislativă obișnuită” pentru 

adoptarea legislaţiei Uniunii. Aceasta se aplică deci și politicilor 

care se aflau în mod tradiţional în domeniul de competenţă ex-

clusivă a Consiliului, precum agricultura, pescuitul, imigraţia și 

cooperarea poliţienească și judiciară.  Este de asemenea proce-

dura aplicabilă în domeniile în care Parlamentul European nu 

avea decât drept de veto (accept sau respingere în ansamblu a 

textelor), precum politica de coeziune și de dezvoltare regiona-

lă. Codecizia se mai aplică și domeniilor intrate recent în com-

petenţele Uniunii, precum sportul și tineretul, protecţia civilă 

și lupta contra ameninţărilor grave la adresa sănătăţii publice, 

energia, turismul și politica spaţială.

Exemple ale activităţii legislative  
a Parlamentului European

În ultimii ani, deputaţii europeni au contribuit la facilitarea 

recunoașterii reciproce a diplomelor și a calificărilor profesio-

nale de către statele membre: în prezent, este mult mai simplu 

decât în trecut să vă exercitaţi profesia într-un alt stat membru al 

UE. Deputaţii europeni au contribuit și la elaborarea unor norme 

mai stricte în materie de securitatea și etichetarea produselor: la 

magazinul alimentar, este astăzi mult mai simplu să vă orientaţi 

printre numeroasele produse provenind din întreaga Europă. Fi-

ecare din noi poate să aleagă și să cumpere produse alimentare 

în cunoștinţă de cauză, de exemplu, cu sau fără OMG-uri. 

De asemenea, Parlamentul European a întărit drepturile pasage-

rilor care utilizează transporturile aeriene și feroviare, fără a uita 

persoanele în vârstă și pe cele cu mobilitate redusă, care acum 

pot solicita asistenţă . În plus, ce poate fi mai plăcut, în anotim-

purile călduroase, decât o baie răcoritoare în mare sau într-un 

lac? Normele europene, devenite mai severe datorită Parlamen-

tului European, sunt cele care vă garantează că vă scăldaţi în ape 

mai curate!
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Deputaţii au contribuit, de asemenea, la adoptarea unui pachet 

de măsuri pentru a face faţă crizei economice, precum și pentru 

a crește transparenţa și a ameliora supravegherea sistemului fi -

nanciar european. În plus, Parlamentul a participat la defi nirea 

unor norme care vizează simplifi carea și scăderea costurilor plă-

ţilor transfrontaliere și a crescut până la 100 000 de euro garanţia 

depozitelor bancare în caz de faliment al unei bănci. 

Uniunea Europeană a adoptat o primă serie de măsuri pentru a 

limita efectele încălzirii climatice globale în lume prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la automobile, 

din industrie și de la centralele electrice. Parlamentul susţine, 

astfel, obiectivele de scădere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect 

de seră, de creștere cu 20 % a efi cienţei energetice și de atin-

gere, până în 2020, a unei proporţii de energie regenerabilă de

20 % din confi guraţia energetică a UE.  

■ Deputaţii europeni în serviciul dumneavoastră

Sunteţi ghid turistic, agent imobiliar sau prestaţi alte servicii? 
Directiva privind serviciile vă va facilita munca în străinăta-
te. Foarte controversată la început, această directivă nu ar fi  
existat fără compromisul realizat de Parlamentul European. 
Într-adevăr, deputaţii europeni au știut să găsească un echi-
libru corect între interesele naţionale divergente, drepturile 
prestatorilor de servicii și ale consumatorilor și necesităţile 
angajaţilor și angajatorilor.
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Deputaţii europeni preiau iniţiativa...

Când Parlamentul European consideră că un proiect de lege este 

necorespunzător și nu poate fi ameliorat, poate respinge textul 

în întregime. Spre exemplu, acest lucru s-a întâmplat în cazul 

unei directive privind liberalizarea serviciilor portuare și în cazul 

alteia care privea brevetele pentru programele informatice.

Deputaţii europeni au și un drept de iniţiativă politică ce le 

permite să sugereze Comisiei să înainteze propuneri legislative 

Parlamentului European. Ei invită în mod regulat Comisia și Con-

siliul să dezvolte politicile existente sau să elaboreze altele noi. 

Astfel, Parlamentul European a solicitat Comisiei să prezinte un 

proiect de lege destinat reglementării și facilitării procedurilor 

privind moștenirile transnaţionale, pe baza unor recomandări 

detaliate.

... cetăţenii, de asemenea

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

europeni proveniţi dintr-un număr semnificativ de state mem-

bre pot solicita Comisiei Europene să pregătească un proiect de 

act legislativ referitor la chestiunile unde aceștia consideră că UE 

ar trebui să legifereze.

Doriţi ca opinia dumneavoastră să fie luată în 
considerare?

După cum o arată și exemplele citate mai sus, legislaţia europea-
nă își propune să înlesnească viaţa cetăţenilor din Uniunea Euro-
peană și să favorizeze egalitatea de șanse, de drepturi și obligaţii 
pentru toţi europenii. De asemenea, promovează schimburile 
de bunuri și servicii, stabilind condiţii de concurenţă echivalente 
pentru întreprinderile din toate statele membre. Deci prin ale-
gerea deputaţilor europeni o dată la cinci ani, cetăţenii participă 
la definirea actelor legislative care îi privesc în mod direct.



■ Utilizarea, în deplină siguranţă, 
a produselor chimice

Produsele chimice sunt omniprezente în viaţa noastră. Deși 
nu se pune sub semnul întrebării utilitatea lor, siguranţa lor 
pentru sănătate sau mediu este mai îndoielnică. Uniunea Eu-
ropeană a adoptat un regulament denumit „REACH” care își 
propune să reevalueze mii de produse chimice afl ate în circu-
laţie cu scopul de a retrage de pe piaţă produsele periculoase. 
Datorită tenacităţii deputaţilor europeni, accentul a fost pus 
pe elaborarea de noi substanţe, mai puţin nocive, limitând în 
același timp, la maximum, testele pe animale.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Legislaţia europeană: cum
funcţionează?”, pagina 41.
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■ Gestionarea  
bugetului european

Noi autostrăzi, plaje mai curate, proiecte de cercetare ur-
mărind crearea de noi medicamente, studii în străinătate 
…  Beneficiem cu toţii, direct sau indirect, de pe urma 
activităţilor finanţate de Uniunea Europeană. Cine ia 
deciziile cu privire la programele și acţiunile care urmea-
ză a fi finanţate la nivel european? Parlamentul Euro-
pean, de comun acord cu guvernele statelor membre. Iată 
câteva exemple de acţiuni sprijinite de deputaţii 
dumneavoastră.

În fiecare an, pe baza propunerilor Comisiei Europene, deputaţii 

europeni negociază luni întregi cu Consiliul (reprezentant al sta-

telor membre ale UE) în vederea stabilirii cuantumului exact al 

veniturilor și cheltuielilor Uniunii Europene pentru anul următor. 

Bugetul astfel stabilit, cu respectarea plafoanelor definite pe o 

perioadă de câţiva ani, este foarte important deoarece deter-

mină sprijinul pe care Uniunea Europeană îl acordă în fiecare 

din domeniile sale de activitate pentru a asigura solidaritatea, o 

creștere economică durabilă și coeziunea socială. Parlamentul 

European poate respinge bugetul și solicita un nou proiect de 

buget dacă consideră că priorităţile sale nu au fost luate în con-

siderare corespunzător. 

Ultima reformă a tratatelor a extins competenţa în materie de 

buget a Parlamentului European la ansamblul cheltuielilor UE, 

inclusiv a celor legate de Politica agricolă comună, asupra cărora  

Consiliul avea, până atunci, ultimul cuvânt. Procedura de adop-

tare a bugetului anual a fost simplificată.

11
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Unde merg fondurile Uniunii?

Cadrul fi nanciar al UE pentru perioada 2007-2013:  (cifre rotunjite 

din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006, preţuri din 2004)

UE, actor mondial: 
acţiuni externe, politica 

de dezvoltare,
ajutor umanitar  

49 miliarde EUR (6 %)

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

Conservarea și 
gestionarea resurselor 

naturale: agricultură, 
dezvoltare durabilă

și mediu  
371 miliarde EUR (43 %)

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

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



Promovarea dezvoltării economice durabile...

O mare parte a fondurilor UE servește dezvoltării economice și 

reducerii disparităţilor între diferitele regiuni europene: constru-

irea de autostrăzi sau de căi ferate care leagă statele membre 

între ele, ajutoare destinate micilor întreprinderi, proiecte de 

cercetare și inovare tehnologică (de exemplu, pentru dezvolta-

rea surselor de energie regenerabilă). 

Politica agricolă comună beneficiază, de asemenea, de o parte 

importantă din buget. Alte domenii cum ar fi protecţia mediului, 

constând în crearea de parcuri naturale regionale, conservarea 

speciilor protejate, administrarea resurselor de apă, combaterea 

schimbărilor climatice, capătă cu sprijinul Parlamentului Euro-

pean o importanţă din ce în ce mai mare.

De asemenea, o parte din bugetul Uniunii servește la finanţarea 

dezvoltării economice în lume și ajutorului umanitar destinat ţă-

rilor afectate de catastrofe naturale și alte situaţii de criză.

... și a interesului cetăţenilor

Este mult mai eficient să combatem împreună epidemiile, ca de 

exemplu HIV/SIDA și gripa aviară, deoarece acestea nu cunosc 

frontiere. Încurajată de Parlamentul său, UE este din ce în ce mai 

activă în domeniul sănătăţii publice, finanţând, în special, nu-

meroase proiecte de cercetare care au ca scop crearea de noi 

medicamente.

În ultimii ani, deputaţii europeni au folosit puterea de care dis-

pun pentru a încuraja programele de promovare a diversităţii 

culturale europene, prin libera circulaţie a obiectelor și operelor 

artistice și culturale din diferite domenii: cinematografie, muzi-

că, pictură, fotografie, teatru etc.
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Situaţia economică se afl ă, de asemenea, în centrul preocupări-

lor. În 2006, Parlamentul European a aprobat crearea unui Fond 

de adaptare la globalizare, care dispune anual de 500 de milioa-

ne de euro și al cărui obiectiv este de a ajuta lucrătorii concediaţi 

din cauza restructurărilor din industrie determinate de contextul 

internaţional. În timpul crizei economice din 2009, deputaţii eu-

ropeni au aprobat extinderea sferei de aplicabilitate a fondului și 

fl exibilizarea criteriilor sale de intervenţie. 

Investiţii în viitor

Parlamentul European a avut un cuvânt de spus în ceea ce 

privește cadrul fi nanciar multianual, care a fi xat plafoanele de 

cheltuieli pentru fi ecare domeniu de politici europene până în 

2013. Deputaţii europeni au dus o luptă aprigă cu statele mem-

bre pentru a obţine sume suplimentare pentru proiecte consi-

derate importante de către cetăţeni. 

Parlamentul European a apărat, în special, programele euro-

pene sprijinind mobilitatea tinerilor, pentru ca aceștia să poată 

acumula cunoștinţe noi, inclusiv lingvistice și să se familiarizeze 

cu alte culturi.  De exemplu, a sprijinit programul Erasmus, care 

permite anual unui număr de peste 180 000 de studenţi să stu-

dieze la o universitate din străinătate. Parlamentul European a 

mai sprijinit și programul Leonardo da Vinci, care promovează 

formarea profesională prin efectuarea de stagii în întreprinderi 

din toată Europa. Parlamentul European acordă o mare impor-

tanţă cercetării și inovării.

Tratatul de la Lisabona prevede că, pe viitor, cadrul fi nanciar 

multianual va fi  aprobat printr-un regulament (adoptat prin in-

termediul unei proceduri legislative speciale), pentru care este 

necesară aprobarea Parlamentului European.  
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■ De unde provin fondurile comunitare?

Bugetul Uniunii Europene este finanţat, în principal, prin con-
tribuţiile statelor membre calculate în funcţie de bogăţia lor 
naţională. În acest buget intră și o parte din TVA încasată pe 
teritoriul UE pentru bunuri și servicii, precum și o parte din 
taxele vamale percepute la frontierele externe ale UE pentru 
produsele industriale și agricole importate din ţări terţe. Este 
vorba de ceea ce numim „resursele proprii” ale Uniunii. Parla-
mentul European militează pentru aplicarea, pe viitor, a unui 
nou sistem de finanţare care să permită o legătură directă în-
tre Uniune și contribuabilii europeni, și aceasta fără mărirea 
impozitelor.  
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Cheltuieli verifi cate cu lupa

Cu sprijinul Curţii de Conturi Europene, Parlamentul European 

verifi că în permanenţă gestionarea efi cientă a bugetului și ve-

ghează la combaterea eventualelor fraude.

În fi ecare an, Comisia Europeană și celelalte instituţii ale Uniu-

nii trebuie să demonstreze Parlamentului European că au folo-

sit corect fondurile comunitare pe care le-au avut la dispoziţie: 

este ceea ce numim procedura de „descărcare de gestiune”. Cu 

această ocazie, Comisia trebuie să ţină cont de recomandările 

deputaţiilor europeni.

■ Costă scump Europa?

Aproape 1 % din bogăţia naţională a Uniunii, adică aproape 
240 de euro/locuitor, revine bugetului anual al UE, care se
ridică la peste 120 de miliarde de euro/an. Este puţin în 
comparaţie cu sumele prelevate prin impozitele naţionale. 
Și totuși, aceste fonduri permit fi nanţarea unor politici im-
portante pentru cetăţeni. Cât despre Parlamentul European, 
funcţionarea acestuia îl costă pe fi ecare cetăţean al UE circa 
3 euro anual.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Cum este adoptat bugetul anual 
al UE?”, pagina 44.

G
ES

TI
O

N
A

RE
A

 B
U

G
ET

U
LU

I E
U

RO
PE

A
N

16



17

■ Garanţia libertăţilor 
fundamentale și 
democraţiei

Unica instituţie aleasă a Uniunii Europene, Parlamentul Euro-
pean își ia foarte în serios rolul său de gardian al libertăţilor și 
al democraţiei, atât în Europa, cât și în lume. Rolul deputaţilor 
constă, în principal, în reprezentarea intereselor cetăţenilor la 
nivel european și în transmiterea mesajului acestora condu-
cătorilor europeni și instituţiilor Uniunii.  

Tratatul de la Lisabona stipulează că Uniunea se întemeiază pe va-

lorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, 

precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune 

statelor membre „într-o societate caracterizată prin pluralism, ne-

discriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate și egalitate între femei 

și bărbaţi.” Printre altele, Uniunea „urmărește să promoveze pacea, 

valorile sale și bunăstarea popoarelor sale.”

Elaborată în anul 2000 de o Convenţie europeană compusă în spe-

cial din deputaţi europeni și naţionali, Carta drepturilor fundamen-

tale a Uniunii Europene reunește în același document drepturile 

civile, politice, economice și sociale proclamate până în prezent în 

diverse documente naţionale, europene și internaţionale. În urma 

intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, 

Carta a căpătat un caracter juridic obligatoriu, așa cum ceruse Par-

lamentul European. Trei state membre – Republica Cehă, Polonia și 

Regatul Unit – au cerut și au obţinut  o derogare.

Punând demnitatea persoanei în centrul acţiunii lor politice, 

deputaţii europeni își iau drept reper această Cartă atunci când 



denunţă încălcări fl agrante ale drepturilor omului în cadrul Uni-

unii Europene. 

Parlamentul European acordă o atenţie deosebită principiului to-

leranţei și combate ferm orice formă de discriminare pe criterii de 

sex, rasă, origine etnică sau socială, limbă, religie, opinii politice, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală. Parlamentul luptă împotri-

va rasismului și a xenofobiei și nu pierde nicio ocazie de a reaminti 

necesitatea respectării normelor europene în materie de egalitate 

de șanse între bărbaţi și femei. Deputaţii europeni își exercită, de 

asemenea, întreaga infl uenţă pentru a garanta drepturile persoa-

nelor cu dizabilităţi și veghează la protejarea drepturilor copiilor.

■ Combaterea, sub toate formele, a exploatării 
femeii

În multe cazuri, Parlamentul European se afl ă la originea 
eforturilor desfășurate pentru combaterea tuturor formelor 
de violenţă împotriva femeilor, a trafi cului de fi inţe umane în 
scopul exploatării sexuale și pentru eliminarea sărăciei în spe-
cial în rândul femeilor. Parlamentul European luptă de ase-
menea pentru promovarea egalităţii între sexe și a contribuit 
la crearea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse 
între Bărbați și Femei, cu sediul la Vilnius, în Lituania. Graţie 
rezoluţiilor pe care le adoptă în ședinţă plenară, Parlamentul 
European menţine presiunea asupra guvernelor și instituţiilor 
UE pentru ca acestea să îmbunătăţească condiţia femeii.

Protejarea libertăţilor fundamentale în orice 
situaţie

Atentatele din Statele Unite din septembrie 2001, cele de la Madrid 

din martie 2004 și cele de la Londra din iulie 2005 au determinat 

statele membre să își intensifi ce cooperarea pentru combaterea te-

rorismului. Parlamentul European susţine eforturile de coordonare 

în domeniul poliţienesc și judiciar, singurele garanţii de efi cienţă în

lupta împotriva acestor ameninţări fără frontiere. Parlamentul

European refuză însă, în schimb, ca drepturile cetăţenilor să aibă de 

suferit de pe urma unei politici de securitate excesive.
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Pentru ca lupta împotriva terorismului să nu aducă atingere valori-

lor pe care se bazează democraţia europeană, deputaţii europeni 

consideră că această luptă trebuie să respecte libertăţile individu-

ale. Acesta este mesajul pe care deputaţii europeni îl transmit în 

mod constant, în toate dosarele de care se ocupă, de la acordurile 

cu Statele Unite privind transferul datelor personale ale pasageri-

lor aerieni și stocarea de către operatori a coordonatelor telefoni-

ce și până la schimbul de informaţii bancare. În paralel, deputaţii 

au susţinut revizuirea directivei privind spălarea banilor pentru ca 

finanţarea terorismului să fie inclusă în text. Legislaţia în acest do-

meniu se adoptă în comun de către Parlamentul European și de 

către Consiliu prin codecizie.

Parlamentul European a jucat, de asemenea, un rol major în cre-

area noii Agenţii Europene pentru Drepturi Fundamentale, cu se-

diul la Viena, care veghează la aplicarea acestor drepturi în statele 

membre. În același timp, legislativul european are relaţii strânse 

cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, cu sediul la 

Bruxelles, al cărei rol este supravegherea protecţiei datelor perso-

nale și a vieţii private pe teritoriul Uniunii.

Răspunsul la petiţiile cetăţenilor

Orice cetăţean al Uniunii Europene sau orice rezident dintr-unul 

din statele membre are dreptul să adreseze Parlamentului Euro-

pean o petiţie legată de o problemă care se înscrie în domeniile 

de acţiune ale Uniunii Europene și care îl privește în mod direct. 

Numeroase petiţii prezintă dificultăţile întâmpinate în aplicarea 

concretă, la nivel naţional, a directivelor europene, în special a 

celor din domeniul mediului, securităţii sociale, recunoașterii di-

plomelor și competenţelor și a celor privind anumite aspecte ale 

funcţionării pieţei unice a UE. Parlamentul European contribuie 

la rezolvarea acestor probleme.

Adresa la care puteţi trimite petiţiile dumneavoastră se află la pagina 56.
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■ Protezele din silicon: 
o legislaţie mai riguroasă în urma petiţiilor

Două petiţii prezentate Parlamentului European în 1998 
denunţau efectele negative asupra sănătăţii umane ale im-
planturilor mamare din silicon și solicitau interzicerea lor ime-
diată. Dezbaterile și rezoluţiile parlamentare care au urmat, 
precum și un studiu realizat la cererea deputaţilor europeni, 
au impulsionat Comisia Europeană să clarifi ce și să întărească 
dispoziţiile privind informarea pacienţilor, urmărirea și supra-
vegherea lor medicală. În 2003, o directivă a sporit în mod 
considerabil rigoarea controalelor de calitate și de securitate 
necesare înainte ca implanturile mamare să poată fi  introdu-
se pe piaţa europeană.

Controlarea Comisiei Europene

Nimeni nu poate deveni președinte al Comisiei Europene fără avi-
zul conform al Parlamentului European. Candidatul este propus de 
șefi i de stat sau de guvern pe baza rezultatelor alegerilor europene 
și trebuie apoi să fi e ales de deputaţi. Candidaţii la posturile de 
comisari europeni sunt, de asemenea, numiţi de guvernele naţio-
nale, fi ind apoi audiaţi de către deputaţi pentru a li se verifi ca com-
petenţele. Acest lucru este valabil și pentru Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în calitatea 
sa de vicepreședinte al Comisiei.

Deputaţii europeni aprobă Comisia, în ansamblul său, prin acor-
darea unui vot de încredere. Aceștia pot, de asemenea, să oblige 
Comisia să demisioneze în bloc, prin intermediul unei moţiuni de 
cenzură. Cu toate acestea, moţiunea de cenzură este considerată 
ca „ultimă opţiune” și n-a fost aplicată niciodată. În 1999, perspecti-
va unui asemenea vot parlamentar de neîncredere la adresa Comi-
siei conduse de Jacques Santer a dus la demisia acesteia.

Parlamentul supraveghează îndeaproape activităţile Comisiei, exa-
minând cu atenţie prevederile din rapoartele acesteia privind po-
liticile, legislaţia și bugetul Uniunii. Comisarii europeni sunt invitaţi 
în mod regulat în faţa deputaţilor, cu ocazia reuniunilor comisiilor 
sau în ședinţa plenară, pentru a-și prezenta politicile, pentru a ex-
plica măsurile pe care intenţionează să le ia și pentru a răspunde 
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la întrebările adresate de către deputaţi. Cu ocazia fiecărei ședinţe 
plenare, președintele Comisiei participă la o „oră de întrebări”, în 
decursul căreia deputaţii îi adresează întrebări cu privire la chesti-
uni de actualitate.  

■ Dar euro?

Deputaţii supraveghează gestionarea monedei unice euro-
pene, euro, invitându-l pe președintele Băncii Centrale Euro-
pene (BCE) să se prezinte pentru a explica politicile sale în faţa 
Comisiei parlamentare pentru afaceri economice și moneta-
re. Numirea președintelui BCE și a celorlalţi membri ai comi-
tetului director al Băncii poate avea loc numai după consulta-
rea Parlamentului. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, Parlamentul European poate adopta, împreună cu 
Consiliul, măsurile necesare utilizării monedei euro.

Supervizarea lucrărilor Consiliului

La începutul fiecărei „reuniuni europene la nivel înalt” (sau  „Con-
siliu European”), în cadrul căreia conducătorii statelor membre 
adoptă orientările politice generale, președintele Parlamentului 
European își prezintă recomandările strategice. Președintele Con-
siliului European și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe – posturi recent create de Tratatul de la Lisabona – se 
prezintă în mod regulat în faţa deputaţilor pentru a-i informa pe 
aceștia cu privire la activităţile desfășurate.  

Președinţia Consiliului, exercitată prin rotaţie de miniștri ai statelor 
membre, se întâlnește în mod regulat cu președinţii grupurilor po-
litice din Parlamentul European și se prezintă la ședinţele plenare 
pentru a informa cu privire la programul său, pentru a prezenta 
rezultatele și a discuta cu deputaţii. Deseori, Președinţia participă, 
de asemenea, la reuniunile comisiilor parlamentare. 

Deputaţii europeni au posibilitatea, în cadrul ședinţei plenare sau 
în scris, să adreseze întrebări Președinţiei Consiliului UE pe orice 
temă, de exemplu, necesitatea de a lua măsuri pentru remedierea 
încălcărilor grave ale drepturilor omului, ale democraţiei sau ale 

statului de drept.
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■ Ombudsmanul European

Parlamentul alege Ombudsmanul European, însărcinat cu 
examinarea cazurilor de „administrare defectuoasă” de care 
se fac vinovate instituţiile Uniunii și care sunt denunţate de 
către cetăţeni și întreprinderi, cu scopul de a se ajunge la o 
soluţionare a litigiilor. Deputaţii europeni defi nesc, de aseme-
nea, reglementările privind statutul și condiţiile generale de 
exercitare a funcţiilor Ombudsmanului. Acesta își desfășoară 
activitatea în sediul Parlamentului European.

Cooperarea strânsă cu parlamentele naţionale

Parlamentul European participă, de asemenea, la stabilirea și 
menţinerea de legături strânse cu parlamentele naţionale ale 
ţărilor Uniunii Europene. Cooperarea interparlamentară vizează, 
în special, întărirea controlului democratic și a responsabilităţii 
deciziilor luate la nivel european. Această cooperare garantează 
un nivel mai mare de transparenţă și deschidere a procesului 
decizional. 

Reforma tratatelor include într-un grad și mai mare parlamen-
tele naţionale în procesul instituţional, în special la nivel legis-
lativ. Acestea se transformă, într-adevăr, în participanţi deplini 
la adoptarea legislaţiei europene, fi ind chemate, în special, să 
evalueze respectarea principiului subsidiarităţii. Acesta înseam-
nă că Uniunea intervine numai în cazul în care obiectivele acti-
vităţii luate în considerare nu pot fi  atinse în mod satisfăcător la 
nivel naţional sau local. Dacă un număr sufi cient de parlamente 
naţionale ridică obiecţii cu privire la conformitatea cu acest prin-
cipiu a unui proiect legislativ, acesta este reexaminat, iar eventu-
ala decizie de continuare a procedurii trebuie să fi e motivată de 
către instituţiile europene. 

De altfel, parlamentele naţionale contribuie în mod activ la buna 
funcţionare a Uniunii, luând parte la procedurile de revizuire a 
tratatelor și fi ind informate cu privire la cererile de aderare la 
UE.
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■ Parlamentul European 
și extinderea UE

Uniunea Europeană nu poate accepta noi membri fără 
aprobarea Parlamentului European. Deputaţii europeni 
verifică, în special, dacă respectivii candidaţi la aderare 
respectă criteriile politice și economice stabilite de trata-
te, acordând o importanţă deosebită respectării dreptu-
rilor omului.  

Orice stat european care respectă valorile UE și care se angajea-
ză să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii 
Europene. Solicitarea este adresată Consiliului, care se pronunţă 
în unanimitate după consultarea Comisiei și aprobarea Parla-
mentului European. 

Dacă negocierile cu ţările candidate și datele de aderare depind 
de Consiliu și de Comisie, deputaţii europeni sunt însărcinaţi cu 
supravegherea procedurii până la momentul aderării, pentru a 
se asigura că toate condiţiile de aderare la UE impuse de tratate 
sunt îndeplinite.  

Într-adevăr, orice ţară care își prezintă candidatura de aderare la 
Uniunea Europeană trebuie să respecte „criteriile de la Copen-
haga”, numite astfel după orașul în care, în 1993, șefii de stat sau 
de guvern au stabilit condiţiile de aderare (între timp, aceste 
criterii au fost consolidate).  

În mod concret, pentru a deveni membră a UE, o ţară candidată 
trebuie să îndeplinească următoarele trei criterii: 
— criteriul politic: existenţa unor instituţii stabile care să garan-

teze democraţia, statul de drept, drepturile omului, respecta-
rea și protejarea minorităţilor;
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— criteriul economic: existenţa unei economii de piaţă viabile 
și capacitatea de a face faţă forţelor pieţei și presiunii concu-
renţiale din cadrul Uniunii; 

— criteriul respectării „acquis-ului comunitar”: capacitatea de a-și 
asuma obligaţiile ce decurg din aderare și mai ales respectarea 
obiectivelor Uniunii politice, economice și monetare. 

De altfel, Parlamentul este solicitat să ia în considerare atât stadiul 
de pregătire a ţărilor candidate, cât și capacitatea de absorbţie a 
Uniunii. În ultimii ani, deputaţii europeni au dezbătut acest lucru 
în numeroase ocazii. Ei și-au dat acordul pentru începerea nego-
cierilor cu Turcia și Croaţia și au susţinut candidatura Fostei Repu-
blici Iugoslave a Macedoniei.  

■ UE, de la 6 la 27 de membri 

martie 1957 Germania de Vest, Belgia, Franţa, Italia, 
Luxemburg și Țările de Jos

ianuarie 1973 Danemarca, Irlanda și Regatul Unit
ianuarie 1981 Grecia
ianuarie 1986 Spania și Portugalia

noiembrie 1990 Reunifi carea Germaniei, integrarea 
fostei RDG

ianuarie 1995 Austria, Finlanda și Suedia
mai 2004 Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, 

Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, 
Slovenia și Slovacia 

ianuarie 2007 Bulgaria și România

„Retragerea voluntară din Uniunea Europeană”

Tratatul de la Lisabona permite, în prezent, unui stat membru să se 

retragă din Uniune, dacă acesta dorește acest lucru. Modalităţile de 

retragere vor trebui defi nite în cadrul unui acord încheiat între gu-

vernele statelor membre, care va trebui supus aprobării prealabile a 

Parlamentului European. Ţara în cauză păstrează, cu toate acestea, 

posibilitatea de a redeveni membră a Uniunii Europene, cu condiţia 

de a se supune din nou procedurii de aderare.



■ Parlamentul  
European în lume

Parlamentul European trebuie să își dea acordul pentru 
majoritatea acordurilor internaţionale încheiate de Uniu-
nea Europeană și participă la elaborarea politicii de dez-
voltare și ajutor umanitar a UE. Deputaţii europeni își fac 
simţită influenţa în politica externă europeană și menţin 
legături strânse cu parlamente din toată lumea. Sala de 
plen a Parlamentului European reprezintă, de asemenea, 
o importantă tribună pentru conducători internaţionali și 
pentru alte personalităţi. 

În relaţiile sale cu restul lumii, Uniunea promovează valorile și 

interesele europene și contribuie la protecţia cetăţenilor săi. UE 

desfășoară activităţi în favoarea păcii, securităţii, dezvoltării dura-

bile a planetei, promovează solidaritatea între popoare, comer-

ţul liber și echitabil, combate sărăcia și luptă pentru drepturile 

omului, precum și pentru respectarea și dezvoltarea dreptului 

internaţional.

25
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Niciun acord internaţional fără 
Parlamentul European

Acordul deputaţilor europeni este necesar pentru majoritatea 

acordurilor internaţionale în care este angajată Uniunea Euro-

peană. Astfel, o serie de protocoale fi nanciare cu ţări terţe au 

fost respinse de către Parlamentul European în numele apărării 

drepturilor omului. 

De altfel, Comisia este obligată să informeze Parlamentul Euro-

pean cu privire la stadiul negocierilor comerciale multilaterale 

la nivelul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) sau bilate-

rale cu ţări terţe. În cadrul acestor negocieri, deputaţii europeni 

formulează recomandări pentru poziţia în negocieri a UE. După 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, intră în compe-

tenţa Parlamentului European și a Consiliului adoptarea actelor 

legislative referitoare la punerea în aplicare a politicii comerciale 

comune.

Un rol mai important în politica de dezvoltare și 
ajutorul umanitar

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii în fa-

voarea ţărilor în curs de dezvoltare și cooperarea economică, 

fi nanciară și tehnică cu ţări terţe vor fi , pe viitor, adoptate de 

Parlamentul European și de Consiliu prin codecizie. Obiectivele 

principale sunt combaterea sărăciei și promovarea bunei guver-

nări, a democraţiei și a drepturilor omului. 

Deputaţii europeni au căpătat un rol legislativ în politica UE de 

acordare a ajutorului umanitar, care are ca obiectiv acordarea de 

asistenţă, salvarea și protejarea populaţiilor ţărilor terţe victime 

ale unor calamităţi naturale sau provocate de om. 
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■ Pași în direcţia înfiinţării unui Corp voluntar 
european de ajutor umanitar 

Parlamentul European și Consiliul sunt chemate să definească 
modalităţile de funcţionare a noului Corp voluntar european 
care vizează stabilirea unui cadru pentru contribuţiile comu-
ne ale tinerilor europeni la acţiunile Uniunii în domeniul aju-
torului umanitar.

Politica externă a Uniunii, urmărită îndeaproape 
de către deputaţii europeni

Consiliul consultă Parlamentul cu privire la deciziile importan-

te din domeniul politicii externe. Deputaţii pot pune în discuţie 

aceste politici și pot prezenta recomandări. Înaltul Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate comună/

vicepreședinte al Comisiei este invitat în mod regulat să prezin-

te, în cadrul ședinţelor plenare, activităţile desfășurate de UE în 

lume. 

Parlamentul dispune, de asemenea, de un drept de control 

complet asupra noului serviciu european de acţiune externă, 

creat de Tratatul de la Lisabona. Acest serviciu diplomatic vizea-

ză să asigure coerenţa politicii externe a Uniunii, atât pe plan 

politic, cât și economic și militar. 

Parlamentul stabilește legături politice, economice și culturale 

cu alte parlamente din întreaga lume. Astfel, deputaţii europeni 

participă la Adunarea parlamentară paritară Africa, Caraibe și Pa-

cific (ACP-UE), la Adunarea parlamentară euro-mediteraneeană 

(EuroMed), unde sunt reprezentate mai ales Autoritatea Palesti-

niană și Israelul, la Adunarea parlamentară euro-latinoamericană 

(EuroLat), precum și la Adunarea parlamentară pentru relaţiile 

cu ţările din vecinătatea estică (Euronest). 



Conducători din lumea întreagă primiţi la 
Parlamentul European

Parlamentul European invită, în mod regulat, șefi  de state, 

prim-miniștri și alte personalităţi importante din lumea întreagă să 

se adreseze deputaţilor europeni în ședinţă plenară. Printre 

personalităţile primite la Parlamentul European în ultimii ani 

pot fi  menţionaţi regele Abdulah II al Regatului Hașemit al 

Iordaniei, președintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, 

președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, președinta Liberiei, 

Ellen Johnson Sirleaf, președintele Afganistanului, Hamid Karzai, 

președintele Boliviei, Evo Morales, președintele Filipinelor, 

Gloria Macapagal-Arroyo, președintele Georgiei, Mihail Saakașvili și 

prim-ministrul israelian Yitzhak Rabin.  
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■ Drepturile omului 
înainte de toate

Parlamentul European acţionează, în Europa și în lume, 
în favoarea drepturilor omului, a libertăţilor fundamen-
tale și a democraţiei. Parlamentul trimite observatori în 
toate colţurile lumii pentru a veghea la buna desfășurare 
a alegerilor. Deputaţii europeni veghează ca acordurile 
economice și comerciale semnate de UE cu ţări terţe să 
respecte drepturile omului și decernează, în fiecare an, 
Premiul Saharov persoanelor care luptă pentru „liberta-
tea de gândire”.

Parlamentul European veghează ca respectarea drepturilor 

omului să figureze în fruntea preocupărilor europene. Parlamen-

tul adoptă iniţiative specifice în domenii cum ar fi prevenirea 

torturii, protecţia minorităţilor, prevenirea conflictelor, promova-

rea drepturilor femeii și copiilor și protecţia militanţilor pentru 

drepturile omului. 

Mai mult, Parlamentul European susţine în mod activ înfiinţarea 

și activitatea tribunalelor internaţionale, cum ar fi Curtea Penală 

Internaţională sau tribunalele create special pentru a-i judeca pe 

autorii crimelor de război din Fosta Iugoslavie și Rwanda.
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Denunţarea încălcării drepturilor omului

Cu ocazia ședinţelor plenare de la Strasbourg, deputaţii euro-

peni analizează situaţiile critice în materie de respectare a drep-

turilor omului în diferite regiuni ale lumii. Parlamentul adoptă 

rezoluţii în care cere instituţiilor europene sau guvernelor să ia 

măsuri imediate pentru a pune capăt încălcării drepturilor

fundamentale. 

În fi ecare an, Parlamentul European publică un raport anual pri-

vind situaţia drepturilor omului în lume și, prin intermediul rezo-

luţiilor și declaraţiilor sale, menţine atenţia UE și a întregii lumi cu 

privire la situaţiile cele mai grave. În rapoartele sale, a denunţat, 

de exemplu, genocidul din Darfur, încălcările libertăţilor din Chi-

na și crimele comise în Cecenia.

■ Parlamentul European se opune ferm 
pedepsei cu moartea

Parlamentul European condamnă în mod ferm, în toate cazu-
rile și în orice circumstanţă, pedeapsa cu moartea. Membrii săi 
au pledat, în nenumărate rânduri, în favoarea unui moratoriu 
mondial necondiţionat privind execuţiile, care să fi e instituit 
printr-o rezoluţie a ONU. Parlamentul European dorește, prin 
această măsură, să afi rme valoarea universală a vieţii și dem-
nităţii umane.
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Garantarea unor alegeri democratice

Delegaţii compuse din deputaţi europeni sunt trimise, deseori, 

în misiuni de observare electorală. Aceștia supraveghează deru-

larea scrutinului în ansamblul său și atrag atenţia autorităţilor și 

comunităţii internaţionale asupra evenimentelor care aduc atin-

gere drepturilor cetăţenilor. De exemplu, deputaţi europeni au 

participat la misiuni de observare electorală în Liberia,  Republi-

ca Democrată Congo, în Teritoriile Palestiniene și în Ucraina.

Asigurarea respectării drepturilor omului  
în acordurile internaţionale

Parlamentul European are competenţa de a refuza încheierea de 

acorduri importante cu ţări terţe, dacă sunt constatate încălcări 

ale drepturilor omului și ale principiilor democratice. Mai mult, 

acesta solicită respectarea strictă a clauzelor privitoare la drep-

turile omului care sunt incluse în mod sistematic în acest tip de 

acorduri și care prevăd rezilierea acestora în cazuri extreme.
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www.europarl.europa.eu/sakharov

OLEG ORLOV
SERGHEI KOVALEV

LUDMILA ALEXEIEVA
în numele asociaţiei MEMORIAL şi al tuturor celorlalţi

apărători ai drepturilor omului din Rusia

RO

Politica referitoare la acordarea de azil și 
combaterea trafi cului de fi inţe umane

Tratatul de la Lisabona solicită UE să elaboreze o politică comu-

nă în materie de azil, vizând să ofere un statut adecvat oricărui 

refugiat politic, prin instituirea unor proceduri comune pentru 

acordarea și retragerea protecţiei, precum și a unor norme refe-

ritoare la condiţiile de primire a solicitanţilor.

Politica comună a Uniunii în domeniul imigraţiei vizează, prin-

tre altele, să asigure un tratament echitabil resortisanţilor ţărilor 

terţe care au domiciliu legal în statele membre. În acest context, 

Parlamentul European este, în prezent, implicat în adoptarea de 

măsuri pentru combaterea trafi cului de fi inţe umane și, în speci-

al, a trafi cului de femei și copii.

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, care poartă nu-

mele omului de știinţă și dizidentului politic rus Andrei Saharov, 

își propune să aducă un omagiu persoanelor și organizaţiilor 

care apără drepturile omului, democraţia și libertatea de expri-

mare și luptă pentru combaterea intoleranţei și a oprimării în 

întreaga lume. 

Instituit în 1989, acest premiu este atribuit, în fi ecare an, de către 

Parlamentul European în cadrul unei ședinţe solemne organi-

zate la Strasbourg. În funcţie de calendarul Parlamentului Eu-

ropean, premiul este decernat la o dată cât mai apropiată de 

10 decembrie, data aniversară a semnării, în 1948, a Declaraţiei 

Universale a Drepturilor Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Printre personalităţile care au primit acest premiu îi putem men-

ţiona pe Nelson Mandela (Africa de Sud), Alexander Dubček 

(Cehoslovacia), Las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina), 

Aung San Suu Kyi (Birmania), Ibrahim Rugova (Kosovo), Organi-

zaţia Naţiunilor Unite și fostul său Secretar General, Kofi  Annan, 

precum și Hu Jia (China) și Memorial, o asociaţie care militează 

pentru apărarea drepturilor omului în Rusia.32
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■ Mecanismele 
Parlamentului European

Activitatea Parlamentului European se derulează conform 
unui calendar împărţit în săptămâni colorate: roz, roșii, 
albastre, turcoaz, fiecare corespunzand unei faze a activi-
tăţii parlamentare. Pentru ca lucrările să se desfășoare în 
mod optim, este nevoie de o bună organizare și de sprijin 
administrativ. Mecanismul este bine rodat, fiecare are un 
loc bine determinat și nimic nu e lăsat la voia întâmplării.

Săptămâni „roz” pentru comisiile parlamentare

Parlamentul European numără 20 de comisii parlamentare per-

manente, specializate pe domenii cum ar fi mediul, transportu-

rile, industria sau bugetul. Modul in care acestea sunt alcătuite 

reflecta diferitele tendinţe politice din Parlament, numărul de 

deputaţi modificându-se de la o comisie la alta. Sarcina lor este 

aceea de a pregăti lucrările ședinţei plenare. 

În cadrul reuniunilor comisiilor deputaţii au o primă serie de 

dezbateri și de proceduri de votare asupra unor rapoarte care 

exprimă opinia lor referitoare la propunerile legislative sau la 

proiectul de buget al UE pentru anul următor. De asemenea, ei 

elaborează „rapoarte de iniţiativă” în care recomandă Comisiei 

Europene sau guvernelor statelor membre acţiunile care trebuie 

întreprinse într-un anumit domeniu.



M
EC

A
N

IS
M

EL
E 

PA
RL

A
M

EN
TU

LU
I E

U
RO

PE
A

N
34

■ Comisii speciale și comisii de anchetă

Atunci când este cazul, Parlamentul poate crea comisii spe-
ciale sau comisii de anchetă. De exemplu, în 1996, o comi-
sie de anchetă a fost însărcinată să examineze modul în care 
Comisia și guvernele gestionaseră epidemia „vacii nebune”. 
În urma naufragiului petrolierului Prestige, deputaţii au creat 
în 2003 o comisie care a studiat mijloacele de consolidare a 
securităţii maritime. În 2006, o comisie a examinat activităţile 
CIA în Europa, ca urmare a unor dezvăluiri ale presei potrivit 
cărora presupuși teroriști ar fi  fost transferaţi și deţinuţi ilegal 
în diferite ţări europene de către serviciile secrete americane. 
În 2007, a fost creată o comisie temporară pentru a studia op-
ţiunile posibile în abordarea schimbărilor climatice. O comisie 
specială a fost creată în 2009 cu scopul de a propune măsuri 
menite să asigure o evoluţie mai sigură și mai stabilă a pieţe-
lor fi nanciare în urma crizei fi nanciare, economice și sociale 
care a afectat întreaga lume.   

Săptămâni „roșii” pentru sesiunile plenare

Perioada de sesiune este momentul principal al vieţii parlamen-

tare. Este momentul în care toţi deputaţii europeni se reunesc 

fi e în hemiciclul de la Strasbourg fi e, pentru sesiuni suplimenta-

re mai scurte, în sediul de la Bruxelles. Aici, rapoartele adoptate 

în comisii sunt din nou dezbătute, modifi cate și apoi votate ast-

fel încât să refl ecte poziţia ofi cială a Parlamentului European.

În afară de rapoarte, deputaţii europeni adoptă și „rezoluţii” sau 

adresează direct întrebări reprezentanţilor Comisiei Europene și 

ai Consiliului pe teme de actualitate. La sesiunile plenare pot, de 

asemenea, participa și șefi  de stat, precum și personalităţi din 

întreaga lume.
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Săptămâni „albastre” pentru grupurile politice

Deputaţii europeni nu se 

reunesc în funcţie de na-

ţionalitate, ci în funcţie de 

afi nităţile lor politice. Pentru 

constituirea unui grup politic, 

este necesar să se reunească 

un număr minim de deputaţi 

provenind din cel puţin patru 

state membre. Deputaţii care 

nu aderă la niciun grup poli-

tic sunt incluși, din ofi ciu, în 

grupul  „neafi liaţilor”. 

Cu ocazia „săptămânilor de grup” care, în general, preced perioade-

le de ședinţă plenară, fi ecare grup politic coordonează și formulea-

ză poziţii, pe care le va susţine ulterior în plen, cu privire la fi ecare 

din subiectele afl ate pe ordinea de zi.  

Săptămâni „turcoaz”: deputaţii se afl ă în 
circumscripţiile lor sau în misiune

Câteva săptămâni pe an sunt rezervate activităţilor deputaţilor 

europeni în circumscripţia în care au fost aleși, pentru a se întâlni 

cu alegătorii, sau pentru misiuni în alte părţi ale lumii. 

■ Ce limbă vorbiţi?

Parlamentul dispune de un serviciu în întregime multilingv 
pentru toate reuniunile și ședinţele sale plenare pe durata 
cărora deputaţii europeni se pot exprima în oricare din lim-
bile ofi ciale ale Uniunii Europene, tot ceea ce aceștia spun fi -
ind tradus simultan de către interpreţi. Graţie traducătorilor, 
documentele de lucru ale Parlamentului sunt disponibile în 
toate limbile ofi ciale ale Uniunii Europene. Acest lucru refl ectă 
și pune în valoare diversitatea culturală a Uniunii Europene, fă-
când, în același timp, activitatea deputaţilor accesibilă pentru 
oricine.
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Cine ce face în cadrul Parlamentului European?

Ales pentru un mandat de doi ani și jumătate de către deputa-

ţii europeni, președintele Parlamentului European joacă un rol 

esenţial: acesta conduce activităţile instituţiei în ansamblul lor, 

asigură președinţia ședinţelor plenare și semnează bugetul și 

celelalte acte legislative adoptate, împreună cu Consiliul. El este 

reprezentantul Parlamentului European în relaţiile internaţiona-

le și în relaţiile cu celelalte instituţii ale Uniunii. Parlamentul Eu-

ropean dispune de 14 vicepreședinţi, fi ecare având competenţe 

specifi ce. 

Conferinţa președinţilor îi reunește în jurul președintelui Parla-

mentului pe președinţii fi ecărui grup politic. Aceasta organizea-

ză și programează lucrările Parlamentului: de exemplu, acesta 

stabilește calendarul și ordinea de zi a perioadelor de ședinţă 

plenară sau componenţa comisiilor și a delegaţiilor.

Biroul este organul însărcinat cu rezolvarea chestiunilor admi-

nistrative, de personal și de organizare ale Parlamentului. El este 

format din președintele Parlamentului European, vicepreședinţii 

și chestorii aleși de deputaţi. Biroul este, de asemenea, respon-

sabil și în ceea ce privește bugetul Parlamentului.

Deputaţii și Parlamentul European au la dispoziţie un vast apa-

rat administrativ. Secretariatul general are ca misiune să asiste 

pe toţi deputaţii europeni în exercitarea mandatului lor. Aces-

ta numără circa 5 400 de persoane – dintre care un sfert sunt 

traducători și interpreţi – care lucrează la Bruxelles, Luxemburg, 

Strasbourg și în birourile de informare din statele membre. Dacă 

se adaugă personalul grupurilor politice și asistenţii deputaţi-

lor, sunt în total circa 7 000 de persoane care pun în mișcare 

„mașina” parlamentară.
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■ Aproape de 
dumneavoastră

Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg sunt locurile în care 
Parlamentul European își desfășoară activitatea, dar 
aceasta poate fi  urmărită de oriunde, de către oricine. Cu 
ajutorul computerului, aveţi posibilitatea de a asista la o 
ședinţă plenară, de a consulta documentele și comunica-
tele de presă sau de a pune întrebări online pe teme euro-
pene. De asemenea, toate capitalele Uniunii dispun de bi-
rouri de informare care se afl ă în slujba dumneavoastră.  

Site-ul internet: o fereastră deschisă către 
Parlamentul European

Site-ul web al Parlamentului European – a cărui adresă este ușor 

de reţinut: www.europarl.europa.eu – conţine o mare cantitate de 

informaţii interesante în toate limbile ofi ciale ale Uniunii. Fie că dorim 

să ne informăm despre ultimele lucrări parlamentare, să urmărim în
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direct dezbaterile și voturile din ședinţa plenară, să-i cunoaștem mai 

bine pe deputaţii europeni și să afl ăm ce rol au aceștia, să înaintăm o 

petiţie sau, pur și simplu, să ne informăm asupra modului de funcţiona-

re al instituţiei, site-ul are toate răspunsurile.

Pentru ca activitatea sa să fi e cunoscută și înţeleasă de către pu-

blic, Parlamentul European oferă cetăţenilor acces la diferitele 

sale documente cu ajutorul unui registru online. Arhivele sunt, 

de asemenea, disponibile.

Europarltv: televiziunea Parlamentului European 
pe internet

Puteţi urmări actualitatea europeană, îi puteţi vedea pe depu-

taţi în acţiune, puteţi descoperi culisele Parlamentului și ur-

mări în direct lucrările acestuia: toate acestea sunt posibile pe

www.europarltv.eu.  Televiziunea pe internet a Parlamentului 

European propune un pachet de patru canale care se adresea-

ză unor audienţe diferite: de la tinerii de vârstă școlară până la 

profesioniștii cei mai experimentaţi, alături de cetăţenii intere-

saţi de politica europeană.

Aveţi întrebări? Adresaţi-vă cutiei poștale 
electronice a Parlamentului

Site-ul internet al Parlamentului este, fără îndoială, complet, dar 

este uneori difi cil să te orientezi în „labirintul” Uniunii Europene. 

Parlamentul European dispune de o cutie poștală electronică 

unde fi ecare își poate trimite întrebările, poate solicita informaţii 

sau poate face propuneri referitoare la domeniile de activitate 

ale Uniunii Europene. Astfel, în fi ecare an, Parlamentul răspunde 

la zeci de mii de mesaje trimise de cetăţeni.
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Informaţi la fel de bine ca și ziariștii

Mijloacele de informare în masă joacă un rol important în apro-

pierea cetăţenilor de instituţiile care îi reprezintă. Parlamentul 

dispune de un serviciu de presă care îi informează pe ziariști cu 

privire la dezbaterile parlamentare ale zilei și la rezultatul votu-

lui. Aceste informaţii sunt disponibile publicului în timp real pe 

site-ul internet multilingv. Ziariștii au la dispoziţie și un suport 

logistic și tehnic, precum și material audiovizual (fotografii, ca-

sete video, arhive audio etc.). Serviciul de presă organizează, de 

asemenea, conferinţe de presă și seminarii pe teme de actuali-

tate europeană.

În vizită la Parlamentul European

Aţi găsit multe informaţii pe internet dar aţi dori să vedeţi, în 

mod concret, cum lucrează Parlamentul European și ce face el 

pentru dumneavoastră? Aproape 300 000 de persoane vizitează 

anual sediile de la Strasbourg, Bruxelles sau Luxemburg fie indi-

vidual, fie în grup, pentru a asista la ședinţele plenare și pentru a 

vă întâlni cu deputaţii. Pentru a avea o imagine asupra funcţio-

nării și rolului Parlamentului și pentru a găsi un răspuns la toate 

întrebările dumneavoastră, este suficient să contactaţi Unitatea 

Vizite și Seminarii, care organizează, pe tot parcursul anului, vizi-

te ghidate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Europei, hemiciclurile Parlamentu-

lui European de la Strasbourg și Bruxelles sunt accesibile publi-

cului în cadrul zilelor „Porţilor deschise”. Anual, circa 60 000 de 

persoane profită de această ocazie pentru a vizita sediile și a se 

informa cu privire la activităţile Parlamentului European.

În curând, la Bruxelles, un nou Centru pentru vizitatori va pre-

zenta o expoziţie interactivă cu privire la modul de funcţionare 

al Parlamentului European și la impactul pe care deciziile sale 

îl au asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor. Prin intermediul unei 

simulări multimedia, vizitatorii pot chiar să devină „deputaţi pen-

tru o zi”.  
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Birourile de informare, în slujba cetăţenilor

În toate capitalele Uniunii Europene există birouri de informare 

ale Parlamentului European, precum și fi liale regionale în anu-

mite state membre. Acestea facilitează contactele directe între 

cetăţeni și instituţia care îi reprezintă.

Birourile de informare desfășoară campanii de informare referi-

toare la diferite chestiuni europene. Acestea organizează semi-

nare și conferinţe, în special pentru studenţi, pentru formatorii 

de opinie și mijloacele de informare. 

De asemenea, birourile de informare organizează forumuri des-

centralizate, în cadrul cărora  deputaţii europeni, autorităţile 

locale, cetăţenii și reprezentanţi ai diverselor categoriilor socio-

profesionale dezbat problemele/tematicile cele mai importante 

pentru regiunile în cauză. Ele organizează și întâlniri între depu-

taţii europeni și reprezentanţii naţionali sau locali, presă și

public.  

Contactaţi-i pe deputaţii dumneavoastră

Înainte de toate, Parlamentul înseamnă deputaţii europeni. Ei 

sunt cei care, împuterniciţi de mandatul încredinţat de cetăţeni 

cu ocazia alegerilor europene, votează legi și iau iniţiative poli-

tice care se răsfrâng asupra vieţii noastre de zi cu zi sau inspiră

abordarea europeană referitoare la marile probleme

internaţionale.

Numele, adresele, numerele de telefon și adresele electronice 

ale fi ecărui deputat european fi gurează în fi șele personale dis-

ponibile pe site-ul internet, în rubrica „Deputaţii dumneavoas-

tră”. Aici puteţi găsi și CV-urile acestora, circumscripţia electorală 

și grupul politic din care fac parte, precum și funcţia și activitatea 

desfășurată în cadrul Parlamentului.

Datele de contact fi gurează la paginile 56-59.40
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■ Legislația europeană:
cum funcționează?

Codecizia – care situează Parlamentul European pe picior de egalitate cu Consiliul – a devenit  

„procedura legislativă ordinară” pentru adoptarea legislaţiei Uniunii Europene. În principiu, Con-

siliul statuează cu o majoritate calificată, inclusiv în domeniile în care unanimitatea era necesară 

înainte de adoptarea Tratatului de la Lisabona.

Pe lângă politicile care, în mod tradiţional, făceau obiectul acestei proceduri – precum mediul, 

transporturile, protecţia consumatorilor, libera circulaţie a mărfurilor și lucrătorilor – codecizia a 

fost extinsă la încă circa 50 de temeiuri juridice, ajungând la un total de 86.  În prezent, aceasta 

se aplică, de asemenea, domeniilor care anterior erau de competenţa cvasiexclusivă a Consiliului 

(în special agricultura, pescuitul și iniţiativele în materie de justiţie și afaceri interne), precum și 

unor noi domenii de acţiune ale Uniunii, precum turismul, tineretul și sportul. 

Procedura legislativă ordinară este alcătuită din trei etape. În linii mari, ea se desfășoară după 

cum urmează: 

Comisia prezintă o propunere Parlamentului European și Consiliului. 

În primă lectură (prima etapă de analiză a textului de către deputaţi), Parlamentul adoptă sau 

nu amendamente (modificări) la propunerea Comisiei. Dacă Parlamentul nu aduce modificări 

iar Consiliul acceptă și el propunerea Comisiei, propunerea legislativă este adoptată. La fel se 

întâmplă în cazul în care Consiliul acceptă modificările Parlamentului. Noul act legislativ poate, 

astfel, intra în vigoare. În cazul în care Consiliul nu aprobă toate amendamentele deputaţilor, 

acesta înaintează Parlamentului o altă propunere de text: aceasta este poziţia statelor membre 

în prima lectură. 

Atunci începe a doua lectură. Traseul legislativ se încheie în cazul în care deputaţii aprobă punc-

tul de vedere al Consiliului, dacă îl resping sau dacă nu iau o hotărâre în termen de trei luni. 

Dacă, în caz contrar, deputaţii propun amendamente la poziţia Consiliului, acesta trebuie să le 

examineze în a doua lectură. Textul actului legislativ este adoptat în cazul în care Consiliul apro-

bă toate amendamentele.

În caz contrar, trebuie să se ajungă la un consens și aceasta este etapa de conciliere. Această 

sarcină este încredinţată comitetului de conciliere, care reunește reprezentanţi aparţinând celor 



42

două instituţii. Pe tot parcursul acestei proceduri, Comisia Europeană este și ea asociată. Dacă în 

termen de șase săptămâni comitetul nu reușește să se pună de acord asupra unui text comun, 

actul legislativ nu este adoptat.

Dacă, în schimb, reprezentanţii celor două instituţii ajung la un acord asupra unui text comun, 

acesta este supus, în a treia și ultima lectură, Parlamentului European reunit în ședinţă plenară și 

Consiliului. În cazul în care textul este aprobat, acesta devine act legislativ. În caz contrar, actul 

propus este considerat neadoptat.

La începutul procedurii legislative, textul este, de asemenea, supus atenţiei parlamentelor na-

ţionale, pentru a da acestora posibilitatea, în termen de opt săptămâni, să evalueze gradul de 

compatibilitate al acestuia cu principiile subsidiarităţii și proporţionalităţii. Dacă un număr su-

ficient de parlamente exprimă obiecţii cu privire la acesta, instituţiile Uniunii sunt obligate să 

reexamineze dosarul și, dacă este cazul, să justifice decizia de a continua procedura.

Procedurile legislative speciale

Orice altă procedură, diferită de cea descrisă anterior, este numită „specială”, incluzând procedura 

ad-hoc necesară adoptării bugetului, descrisă în detaliu în capitolul următor.LE
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Astfel, anumite acte trebuie adoptate în unanimitate de către Consiliu, cu aprobarea prealabilă 

a Parlamentului European. Deputaţii dispun, deci, de un fel de drept de veto care le permite să 

respingă sau să accepte în bloc textele, fără a avea posibilitatea de a propune modifi cări. Aceasta 

este situaţia în cazul cadrului fi nanciar multianual, al măsurilor pentru combaterea discriminării 

sau în vederea extinderii drepturilor legate de cetăţenie (care necesită, printre altele, o ratifi care 

la nivel naţional).

Alte acte sunt adoptate în unanimitate sau cu o majoritate califi cată de către Consiliu, după 

„consultarea” Parlamentului European. În aceste cazuri, opinia deputaţilor nu este obligatorie, 

guvernele având ultimul cuvânt. Această procedură privește, de exemplu, măsurile în materie 

de securitate sau protecţie socială, dispoziţiile de natură fi scală în domeniul energiei, precum și 

armonizarea impozitelor pe cifra de afaceri și fi scalitatea indirectă. Ea se aplică, de asemenea, co-

operării poliţienești la nivel operaţional și măsurilor care reglementează intervenţiile autorităţilor 

unui stat membru pe teritoriul altui stat membru al UE. 

Normele privind dreptul de vot și eligibilitatea la alegerile municipale și europene în statul mem-

bru de domiciliu sunt, de asemenea, supuse acestei proceduri, deși Consiliul poate decide, în 

unanimitate, după consultarea Parlamentului,  să aplice procedura legislativă ordinară.

LEG
ISLAȚIA

 EU
RO

PEA
N

Ă
: CU

M
 FU

N
C

ȚIO
N

EA
ZĂ

?
43



■ Cum este adoptat  
bugetul anual al UE?

Parlamentul European și Consiliul, statuând printr-o procedură legislativă specială, fixează buge-

tul anual al Uniunii pe baza cadrului financiar multianual (cinci ani), stabilit printr-un regulament 

adoptat de către cele două sectoare ale autorităţii bugetare. 

Fiecare instituţie, cu excepţia Băncii Centrale Europene, întocmește, înainte de 1 iulie, o situaţie 

estimativă a cheltuielilor sale pentru exerciţiul bugetar următor. Comisia reunește aceste situaţii 

într-un proiect de buget, care cuprinde o estimare a veniturilor și o estimare a cheltuielilor. Până 

la 1 septembrie, Comisia prezintă acest raport Parlamentului European și Consiliului. Consiliul 

este, deci, solicitat să adopte o poziţie cu privire la proiectul de buget și să o transmită Parlamen-

tului European până la 1 octombrie, prezentând o justificare a punctului său de vedere. 

În cazul în care, în termen de 42 de zile de la această trimitere, Parlamentul European aprobă 

poziţia Consiliului, sau nu se pronunţă, bugetul este adoptat. În cazul în care, dimpotrivă, Parla-

mentul adoptă amendamente, proiectul său de buget este transmis Consiliului și Comisiei. Dacă 

în termen de zece zile Consiliul aprobă toate aceste amendamente, bugetul este adoptat. 

În caz contrar, președintele Parlamentului European, de comun acord cu președintele Consiliului, 

convoacă comitetul de conciliere – care reunește reprezentanţi ai celor două sectoare bugetare – 

cu misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun. Comisia participă la lucrări și 

încearcă să promoveze o apropiere a poziţiilor. În cazul în care, în termen de 21 de zile, comitetul 

de conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia trebuie să prezinte un 

nou proiect de buget. Dacă, dimpotrivă, comitetul ajunge la un acord, Parlamentul European și 

Consiliul dispun fiecare de 14 zile pentru a aproba proiectul comun.

Bugetul este adoptat în mod definitiv în cazul în care, în decursul acestui termen, Parlamentul 

European și Consiliul aprobă amândouă proiectul comun, sau nu reușesc să se pronunţe, sau 

dacă una din cele două instituţii aprobă proiectul comun, în timp ce cealaltă nu reușește să se 

pronunţe.
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În caz contrar, în cazul în care Parlamentul European și Consiliul resping amândouă proiectul 

comun, sau dacă una din cele două instituţii respinge proiectul comun, în timp ce cealaltă nu 

reușește să se pronunţe, un nou proiect de buget este prezentat de către Comisie. Același lucru 

se întâmplă și în cazul în care Parlamentul European respinge proiectul comun, iar Consiliul îl 

aprobă. 

În ipoteza în care Parlamentul European aprobă proiectul comun, iar Consiliul îl respinge, Parla-

mentul European poate, hotărând cu majoritatea membrilor săi și trei cincimi din voturile expri-

mate, să confirme ansamblul sau o parte a amendamentelor depuse. În cazul în care unul dintre 

amendamentele Parlamentului European nu este confirmat, se reţine poziţia aprobată în cadrul 

comitetului de conciliere referitoare la linia bugetară care face obiectul acestui amendament. Pe 

această bază, bugetul este considerat adoptat în mod definitiv.
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■ Cuvinte-cheie ale  
Uniunii Europene

Acquis-ul comunitar

Această sintagmă se referă la drepturile și obligaţiile pe care le au în comun statele membre 

ale Uniunii Europene. Acesta cuprinde legislaţia și tratatele europene, declaraţiile și rezoluţiile, 

acordurile internaţionale în domeniile de competenţă ale UE și jurisprudenţa Curţii de Justiţie. 

Ţările candidate trebuie să accepte acest acquis comunitar înainte de a adera la Uniune și să 

transpună, apoi, legislaţia europeană în legislaţia lor naţională.

Actele juridice ale Uniunii

Pentru exercitarea competenţelor Uniunii, instituţiile adoptă regulamente, directive, decizii, re-

comandări și avize. Regulamentul are o sferă generală, este obligatoriu în toate elementele sale 

și se aplică în mod direct în toate statele membre. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat 

membru destinatar în privinţa rezultatului care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale com-

petenţa în ceea ce privește forma și mijloacele. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. 

Recomandările și opiniile nu sunt obligatorii.

Banca Centrală Europeană

Inaugurată la 30 iunie 1998 la Frankfurt, Banca Centrală Europeană (BCE) conduce politica mone-

tară în ţările membre care fac parte din zona euro. Începând cu 1 ianuarie 1999, aceasta are drept 

sarcină principală menţinerea stabilităţii preţurilor în zona euro și aplicarea politicii monetare 

europene definite de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE este complet indepen-

dentă. Tratatul de la Lisabona conferă BCE statutul de instituţie europeană.  
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Banca Europeană de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii (BEI), cu sediul la Luxemburg, are misiunea de a contribui la coezi-

unea economică, socială și teritorială printr-o dezvoltare echilibrată a teritoriului Uniunii. Banca 

finanţează, pe termen lung, proiecte concrete a căror viabilitate economică, tehnică, de mediu și 

financiară este garantată. În afara Uniunii, BEI susţine strategiile de preaderare ale ţărilor candida-

te, precum și ale celor din Balcanii de Vest. De asemenea, ea pune în practică partea financiară a 

acordurilor încheiate în cadrul politicilor europene de asistenţă și cooperare pentru dezvoltare. 

Carta drepturilor fundamentale a UE

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene reunește, în același text, drepturile civile, 

politice, economice și sociale proclamate până în prezent în diverse documente naţionale, eu-

ropene și internaţionale. Elaborată de o Convenţie compusă în special din deputaţi europeni și  

naţionali, aceasta a fost proclamată în cadru solemn în timpul summitului european de la Nisa,  

din decembrie 2000. În octombrie 2007, în cadrul unui summit consacrat reformei tratatelor, 

desfășurat la Lisabona, șefii de state sau de guverne din UE au hotărât să îi confere caracter 

juridic obligatoriu, așa cum solicitase anterior Parlamentul European. După intrarea în vigoare 

a Tratatului de la Lisabona, aceasta a căpătat caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. 

Anumite state membre – Republica Cehă, Polonia și Regatul Unit – au obţinut, cu toate acestea, 

o derogare.

Cetăţenia europeană

Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii 

se adaugă cetăţeniei naţionale și nu o înlocuiește pe aceasta. Tratatul de la Lisabona prevede că, 

în toate activităţile sale, Uniunea respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi, care beneficiază de 

o atenţie egală din partea instituţiilor, organelor, oficiilor și agenţiilor sale. De altfel, funcţionarea 

Uniunii „se întemeiază pe principiul democraţiei reprezentative”, iar „cetăţenii sunt reprezentaţi 

direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European”.

Cetăţenii Uniunii dispun, printre altele, de dreptul la liberă circulaţie și ședere pe teritoriul state-

lor membre. Aceștia au, de asemenea, dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European, 

precum și la alegerile locale în statul membru în care domiciliază, în aceleași condiţii ca și resorti-

sanţii acestui stat. În cazul în care, într-o ţară terţă, nu există o reprezentanţă a unui stat membru 

al Uniunii, cetăţenii acestui stat membru pot beneficia de protecţie diplomatică și consulară din 

partea oricărui alt stat membru al Uniunii.
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Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European (CESE), creat prin Tratatul de la Roma (1957), este o adu-

nare consultativă care reprezintă organizaţiile angajatorilor, ale lucrătorilor și ale altor participanţi 

reprezentativi din societatea civilă. Tratatul prevede că nicio decizie nu poate fi luată, de către 

Consiliu sau de către Comisie, fără consultarea CESE, într-un anumit număr de domenii:  politica 

în domeniul ocupării forţei de muncă, în domeniul social, al educaţiei, al sănătăţii publice, pro-

tecţiei consumatorilor, coeziunii economice și sociale, politica agricolă etc. Comitetul Economic 

și Social European este compus din 344 de membri propuși de către guvernele naţionale și 

numiţi de către Consiliul Uniunii Europene pe o perioadă de 5 ani, care poate fi reînnoită.  

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor (CoR), creat în 1994, este adunarea politică care face auzită vocea colectivităţilor 

teritoriale. Comisia și Consiliul sunt obligate să consulte Comitetul Regiunilor cu privire la orice propu-

nere formulată în domeniile de relevanţă la nivel local sau regional: coeziunea economică și socială, 

reţelele de infrastructură europene, sănătate, educaţie și cultură, politica în domeniul ocupării forţei 

de muncă, în domeniul mediului, transporturilor etc. Tratatul de la Lisabona a conferit CoR un drept de 

apel la Curtea de Justiţie pentru încălcarea principiului subsidiarităţii împotriva actelor legislative pentru 

care acesta trebuie să fie consultat. Comitetul este compus din 344 de membri aleși la nivel regional sau 

local, numiţi pe cinci ani de către Consiliu, la propunerea statelor membre.

Comisia Europeană

Comisia Europeană reprezintă și apără interesul general al Uniunii Europene. Aceasta are un 

drept de iniţiativă aproape exclusiv în ceea ce privește actele legislative. În cadrul politicilor UE, 

aceasta pregătește și pune în practică actele legislative adoptate de către Consiliu și Parlamentul 

European. De altfel, Comisia are competenţe de execuţie, de administrare și de control. Ea asi-

gură programarea și aplicarea politicilor comune, execută bugetul și administrează programele 

UE. În calitate de „gardian al tratatelor”, aceasta veghează, de asemenea, la aplicarea legislaţiei 

europene. 

Președintele Comisiei este propus de guvernele naţionale pe baza rezultatelor alegerilor euro- 

pene și este ales de Parlamentul European cu majoritate absolută. Ceilalţi membri ai Comi- 

siei – un cetăţean din fiecare stat membru, cu excepţia statului din care provine președintele – sunt  

numiţi pentru cinci ani de către Consiliu, în acord cu statele membre. Unul din vicepreședinţi 

deţine și funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. 

Comisia în ansamblul său este supusă votului de investitură al Parlamentului European, în faţa 

căruia este responsabilă. 
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Consiliul 

Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcţiile legislativă și bugetară. Tratatul de 

la Lisabona a extins în mod considerabil numărul domeniilor în care acesta statuează cu majori-

tate calificată. Acesta reprezintă, de altfel, instituţia principală care ia decizii în materie de politică 

externă și de securitate comună (PESC) și care coordonează politicile economice. Consiliul se 

reunește la nivel de miniștri ai statelor membre, fiind, astfel, instituţia de reprezentare a statelor 

membre. Sediul Consiliului este la Bruxelles, dar el se reunește, de asemenea, și la Luxemburg.

Consiliul se întrunește în diferite configuraţii, în cadrul cărora se reunesc miniștrii de resort din 

statele membre: afaceri generale; afaceri economice și financiare; ocuparea forţei de muncă, 

politica socială, sănătate și protecţia consumatorilor; competitivitate; cooperarea în domeniul 

justiţiei și afacerilor interne; transporturi, telecomunicaţii și energie; agricultură și pescuit; mediul 

înconjurător; educaţia, tineretul și cultura. Aceste configuraţii sunt conduse, pe rând, timp de 

șase luni, de către trei ţări care, împreună, deţin Președinţia turnantă a UE pe o durată de 18 

luni. 

Consiliul Afaceri externe este condus, însă, de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri ex-

terne și politica de securitate, funcţie instituită de Tratatul de la Lisabona. Acesta conduce poli-

tica externă și de securitate comună a Uniunii și veghează asupra coerenţei acţiunii exterioare 

a Uniunii. El contribuie la elaborarea acestei politici și o execută în conformitate cu mandatul 

primit din partea Consiliului, cu sprijinul noului serviciu european de acţiune externă. Acesta 

acţionează în același mod și în cazul politicii de securitate și de apărare comune și participă la 

reuniunile Consiliului European.  

Consiliul European

Consiliul European a fost ridicat la rang de instituţie a Uniunii de Tratatul de la Lisabona. Acesta 

reunește, de două ori pe semestru, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii 

Europene. Rolul său este acela de a da impulsul necesar dezvoltării Uniunii Europene și de a 

defini orientările politice generale. Acesta nu are funcţie legislativă, iar deciziile sale sunt luate, 

în principiu, prin consens.

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul European își alege președintele 

pentru un mandat de doi ani și jumătate, reînnoibil o dată. Acesta, neavând dreptul să exercite 

un mandat naţional, asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în coope-

rare cu președintele Comisiei, iar activitatea sa vizează facilitarea coeziunii și consensului. Acesta 

prezintă Parlamentului European un raport după fiecare din reuniunile Consiliului European și 

asigură, la nivelul și în calitatea sa, reprezentarea externă a Uniunii, fără a aduce atingere atribu-

ţiilor Înaltului Reprezentant. 
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Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Curtea de Justiţie, al cărei sediu se află la Luxemburg, asigură că interpretarea și aplicarea tratate-

lor constitutive sunt respectate. Ea este alcătuită dintr-un număr de judecători egal cu numărul 

statelor membre. Judecătorii sunt asistaţi de opt avocaţi generali numiţi, de comun acord, de 

către statele membre, pentru o perioadă de șase ani. Curtea îndeplinește două funcţii principale: 

verifică compatibilitatea dintre tratate și actele emise de instituţiile europene și de guverne; se 

pronunţă, la cererea unui tribunal naţional, cu privire la interpretarea sau la validitatea dispozi-

ţiilor din dreptul Uniunii. Curtea se compune, de asemenea, dintr-un tribunal în a cărui compo-

nenţă intră cel puţin un judecător din fiecare stat membru și din tribunale specializate. 

Curtea de Conturi Europeană

Curtea de Conturi Europeană, al cărei sediu este la Luxemburg, este alcătuită din câte un resorti-

sant din fiecare stat membru. Curtea verifică legalitatea și regularitatea veniturilor și cheltuielilor 

Uniunii Europene (precum și ale oricărui organism creat de Uniunea Europeană) și veghează la 

buna lor gestiune financiară. De asemenea, ea furnizează Parlamentului European și Consiliului o 

declaraţie de atestare a exactităţii datelor înregistrate în conturi și a legalităţii și regularităţii ope-

raţiunilor subsidiare. De asemenea, Curtea poate semnala orice neregulă financiară Parlamentului 

European și Consiliului.

Piaţa unică

Piaţa unică este un spaţiu larg în care, în principiu, persoanele, bunurile, serviciile și capitalurile 

pot circula liber între statele membre ca și cum acestea ar fi constituit un singur stat, deci fără 

realizarea de controale la frontieră și fără perceperea de taxe vamale. Cu toate acestea, a fost 

necesară o anumită perioadă de timp pentru a se ajunge aici. Taxele vamale între ţările CEE nu 

au fost complet suprimate decât la 1 iulie1968. A fost nevoie de timp pentru ca și alte bariere din 

calea comerţului să dispară și doar la sfârșitul anului 1992 „piaţa unică” a devenit realitate. 

Ombudsmanul European

Ombudsmanul European este abilitat să primească din partea cetăţenilor Uniunii, sau a per-

soanelor fizice sau juridice a căror reședinţă se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii, 

plângeri cu privire la cazurile de administrare defectuoasă survenite în activitatea instituţiilor și 

a organelor UE (cu excepţia Curţii de Justiţie sau a Tribunalului). Poate fi vorba, de exemplu, de 

absenţa sau de refuzul accesului la informaţie, de o întârziere administrativă nejustificată, de o 

practică inechitabilă sau discriminatorie sau de o lipsă de transparenţă. 
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Oficiul European de Luptă Antifraudă

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este însărcinat, de la 1 iunie 1999, cu combaterea 

fraudelor în detrimentul bugetului Uniunii Europene.  Oficiul poate desfășura anchete privind 

administrarea și finanţarea tuturor instituţiilor și organelor Uniunii, având o independenţă ope-

raţională absolută.  

Repartizarea competenţelor

Repartizarea competenţelor între Uniunea Europeană și statele membre permite diferenţierea a 

trei categorii diferite de competenţe:

–  competenţele exclusive ale Uniunii, pentru domenii în care statele membre au abandonat, 

în mod irevocabil, orice posibilitate de a acţiona, în principal în ce privește uniunea vamală, 

regulile referitoare la concurenţă, politica monetară în cadrul zonei euro și politica comercială 

comună;   

–  competenţele partajate, cele mai frecvente, se referă, de exemplu, la piaţa internă, protecţia 

consumatorilor, agricultură și pescuit, energie, transporturi, sănătate publică, politică socială 

și coeziune teritorială, cercetare, cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar, precum și 

spaţiul de libertate, securitate și justiţie;  

–  competenţele sau domeniile de acţiune de sprijinire, pentru care UE are ca misiune încuraja-

rea, coordonarea și completarea acţiunii statelor membre, includ, în special, protecţia sănătăţii, 

industria, cultura, turismul, educaţia și formarea profesională, tineretul și sportul, precum și 

protecţia civilă. 

Principiile subsidiarităţii și proporţionalităţii joacă un rol de echilibrare în vederea garantării res-

pectării acestei repartizări a competenţelor.

Subsidiaritate și proporţionalitate

Principiul subsidiarităţii își propune să asigure luarea deciziilor cât mai aproape de cetăţean, veri-

ficând dacă acţiunea care trebuie întreprinsă la nivel european este justificată în raport cu posi-

bilităţile de acţiune la nivel naţional, regional sau local. În mod concret, acesta este un principiu 

în funcţie de care Uniunea nu acţionează – cu excepţia domeniilor care intră în competenţa 

sa exclusivă – decât atunci când acţiunea sa este mai eficientă decât o acţiune întreprinsă la 

nivel naţional, regional sau local. Acest principiu este strâns legat de principiul proporţionalităţii, 

conform căruia acţiunea Uniunii nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a atinge 

obiectivele tratatului. 
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După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, parlamentele naţionale sunt chemate să 

verifice, chiar de la începutul unei proceduri legislative, dacă aceste principii sunt respectate. Un 

număr suficient de parlamente poate impune instituţiilor UE să reexamineze oportunitatea unui 

proiect de act legislativ și să motiveze opţiunea de a continua procedura. Comitetul Regiunilor 

a căpătat drept de apel în cazurile de încălcare a principiului subsidiarităţii, împotriva actelor 

legislative care, pentru a fi adoptate, necesită consultarea sa prealabilă.

Uniunea economică și monetară

Uniunea economică și monetară (UEM) desemnează un proces care vizează armonizarea politi-

cilor economice și monetare ale statelor membre ale Uniunii în vederea instaurării unei monede 

unice, euro. La 1 ianuarie 1999 a avut loc fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb și introducerea 

monedei unice în statele UEM. 

La 1 ianuarie 2002, monedele și bancnotele în euro au înlocuit vechile monede naţionale. Nu 

toate statele membre au adoptat euro ca monedă unică.

Cele 12 state membre care au aderat la Uniune de la 1 mai 2004 sunt obligate să adopte moneda 

euro atunci când vor îndeplini toate criteriile stabilite („criterii de convergenţă”) care vizează să 

asigure că dezvoltarea economică în cadrul UEM este echilibrată și nu provoacă tensiuni între 

statele membre.

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţi-

ei, egalităţii, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o soci-

etate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate și egalitate între 

femei și bărbaţi.

Tratatul de la Lisabona a reunit Comunitatea Europeană și Uniunea Europeană într-o singură 

entitate dotată cu personalitate juridică unică: Uniunea Europeană. Acesta a suprimat, astfel, 

vechiul sistem bazat pe „trei piloni”, dintre care ultimii doi erau, în esenţă, interguvernamentali 

(Politica externă și de securitate comună și Justiţia și afacerile interne). De acum înainte, există un 

singur cadru instituţional în cadrul căruia se aplică „metoda comunitară”, cu excepţia proceduri-

lor particulare prevăzute pentru politica externă, de securitate și de apărare.



■ Date-cheie ale  
integrării europene

9 Mai 1950 — Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, prezintă propuneri în 
vederea realizării unei uniuni a cărbunelui și oţelului între Franţa și Germania de Vest – un proiect 
bazat pe ideile lui Jean Monnet. 9 Mai, data la care Robert Schuman își rostește discursul, este de 
atunci sărbătorită în fiecare an ca „Ziua Europei”.

aprilie 1951 — Germania de Vest, Franţa, Italia, Ţările de Jos, Belgia și Luxemburg iau în consi-
derare planul Schuman pentru a crea Comunitatea Europeană a Cărbunelui și a Oţelului (CECO), 
instituită prin Tratatul de la Paris.

martie 1957 — Cele 6 ţări fondatoare semnează Tratatul de la Roma, care instituie Comunitatea 
Economică Europeană (CEE) sau „piaţa comună”, precum și Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (Euratom), tratate care intră în vigoare la 1 ianuarie 1958.

martie 1958 — Sesiunea constitutivă a Adunării Parlamentare Europene.

martie 1962 — Adunarea Parlamentară Europeană este redenumită Parlamentul European.

iulie 1968 — Taxele vamale pentru produsele industriale sunt suprimate complet, cu 18 luni 
înainte de data prevăzută, și este instituit un tarif extern comun.

ianuarie 1973 — Prima extindere a Comunităţii: Danemarca, Irlanda și Regatul Unit aderă la 
CEE.  

iunie 1979 — Sunt organizate primele alegeri ale Parlamentului European prin vot universal. Ante-
rior, deputaţii erau numiţi de către parlamentele naţionale. 9 ţări aleg 410 deputaţi europeni.

ianuarie 1981 — Grecia aderă la CEE. 

iunie 1984 — Sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European: 10 ţări aleg 441 deputaţi 
europeni.

ianuarie 1986 — Spania și Portugalia aderă la CEE.

iulie 1987 — Actul Unic European intră în vigoare. Competenţele Parlamentului sunt 
consolidate.
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iunie 1989 — Sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European: 12 ţări aleg 525 deputaţi 
europeni.

noiembrie 1989 — Căderea Zidului Berlinului; războiul rece se încheie și diviziunile dintre sta-
tele Europei încep să fie eliminate treptat.

ianuarie 1993 — Piaţa unică și cele patru libertăţi ale sale sunt instituite: libera circulaţie a măr-
furilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor devine, de acum înainte, realitate. 

noiembrie 1993 — Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht, intră în vigoare. 
Acesta definește crearea viitoarei monede unice, a unei politici externe și de securitate, precum 
și de consolidare a cooperării în domeniul justiţiei și al afacerilor interne. Denumirea „Uniunea 
Europeană” înlocuiește, oficial, denumirea de „Comunitate Europeană”. Procedura de „codecizie”, 
care conferă Parlamentului European o reală putere legislativă, este instaurată.

iunie 1994 — Sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European: 12 ţări aleg 567 deputaţi 
europeni.

ianuarie 1995 — Austria, Finlanda și Suedia aderă la UE.  

mai 1999 — Tratatul de la Amsterdam intră în vigoare. Acesta prevede măsuri menite să re-
formeze instituţiile comunitare, să sporească influenţa Europei în lume și să atribuie mai multe 
resurse creării de locuri de muncă și drepturilor cetăţenilor.

iunie 1999 — Sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European: 15 ţări aleg 626 deputaţi 
europeni.

decembrie 2001 — Consiliul European de la Laeken adoptă o declaraţie privind viitorul Uniunii, 
care deschide calea viitoarei mari reforme a UE, precum și a creării unei Convenţii care va redacta 
Constituţia Europeană.  

ianuarie 2002 — Monedele și bancnotele în euro încep să circule în 12 ţări, înlocuind monedele 
naţionale utilizate până atunci. 

februarie 2003 — Tratatul de la Nisa intră în vigoare. Acesta pregătește UE pentru aderarea, în 
anul următor, a zece noi state membre. Carta drepturilor fundamentale este adoptată. 

iulie 2003 — Convenţia privind viitorul Europei finalizează lucrările de redactare a Constituţiei 
Europene. 

mai 2004 — Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia 
și Slovacia aderă la UE. 

iunie 2004 — Sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European: sunt aleși 732 de deputaţi 
europeni originari din 25 de ţări.

octombrie 2004 — Șefii de stat sau de guvern semnează Tratatul de instituire a unei Constituţii 
Europene.
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mai-iunie 2005 — Respingerea, prin referendum, de către Franţa și Ţările de Jos, a proiectului 
de Constituţie.

ianuarie 2007 — Bulgaria și România aderă la UE. Numărul deputaţilor europeni atinge cifra de 
785. Slovenia adoptă moneda euro. 

martie 2007 — Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Tratatului de la Roma, Parlamentul sem-
nează, împreună cu Consiliul și Comisia, Declaraţia de la Berlin.

octombrie 2007 — La summitul de la Lisabona, șefi i de stat sau de guvern din UE ajung la un 
acord cu privire la reforma tratatelor.  

decembrie 2007 — Președinţii Parlamentului European, Comisiei și Consiliului Uniunii Europe-
ne semnează, în cadru solemn, Carta drepturilor fundamentale, iar șefi i de state sau de guverne 
semnează Tratatul de la Lisabona.

ianuarie 2008 — Cipru și Malta adoptă moneda euro.

ianuarie 2009 — Slovacia adoptă moneda euro, devenind cel de-al șaisprezecelea stat membru 
al zonei euro.

iunie 2009 — Alegeri pentru Parlamentul European. 736 de deputaţi sunt aleși în 27 de ţări.

decembrie 2009 — Tratatul de la Lisabona intră în vigoare. Uniunea Europeană capătă perso-
nalitate juridică, iar Carta drepturilor fundamentale a Uniunii capătă caracter juridic obligatoriu. 
Parlamentul European obţine ample competenţe legislative, bugetare și de control asupra celor-
lalte instituţii. Codecizia – cu votul unei majorităţi califi cate în cadrul Consiliului – devine proce-
dura legislativă ordinară pentru adoptarea legislaţiei europene, extinzându-se la cvasitotalitatea 
domeniilor de competenţă ale UE. 
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■ Adresele Parlamentului 
European

Parlamentul European
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22306933

Parlamentul European
Plateau du Kirchberg

BP 1601

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-1

 +352 4300-24842

Parlamentul European
Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

  +33 388174001

 +33 388174860

Petiţii Poșta cetăţeanului

Parlamentul European
Președintele Parlamentului European

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Parlamentul European
Poșta cetăţeanului 

GOL03A012

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

 +352 4300-27072

Vizite și seminarii 

Parlamentul European
Vizite și seminarii 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22843530

Parlamentul European
Vizite și seminarii 

Bureau de Strasbourg

BP 1024 F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

 +33 388175184

Parlamentul European
Vizite și seminarii 

7, rue du Marché-aux-Herbes

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

  epluxembourg@europarl.europa.eu

Puteţi, de asemenea, să completaţi un formular electronic pe site-ul internet al Parlamentului 

European: www.europarl.europa.eu
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Birouri de informare

BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES
Adresa poștală: Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vizitatori: Rue de Trèves/Trierstraat 3

1050 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842005

 +32 22307555

 epbrussels@europarl.europa.eu

 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

SOFIA 
Moskovska Str. 9

1000 Sofia

BULGARIA

  +359 29853545

 +359 29819944

 epsofia@europarl.europa.eu

 www.europarl.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24

110 00 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

  +420 255708208

 +420 255708200

 eppraha@europarl.europa.eu

 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115

1123 København K

DANMARK

  +45 33143377

 +45 33150805

 epkobenhavn@europarl.europa.eu

 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
Unter den Linden 78

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

  +49 3022801000

 +49 3022801111

 epberlin@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardtstraße 27

80469 München

DEUTSCHLAND

  +49 8920208790

 +49 89202087973

 epmuenchen@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4

10143 Tallinn

ESTONIA 

  +372 6306969

 +372 6306968

 eptallinn@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ee

ÉIRE/IRELAND
DUBLIN
43 Molesworth Street

Dublin 2

IRELAND

  +353 16057900

 +353 16057999

 epdublin@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ATHINA
Leof. Amalias 8

105 57 Athina

GREECE

  +30 2103278900

 +30 2103311540

 epathinai@europarl.europa.eu

 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid

ESPAÑA

  +34 914364747

 +34 915783171

 epmadrid@europarl.europa.eu

 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 90 1r

08008 Barcelona

ESPAÑA

  +34 932722044

 +34 932722045

 epbarcelona@europarl.europa.eu 

 www.europarlbarcelona.eu
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FRANCE

PARIS
288 bd Saint-Germain

75341 Paris Cedex 07

FRANCE

  +33 140634000

 +33 145515253

 epparis@europarl.europa.eu

 www.europarl.fr

STRASBOURG
Centre de presse — BP 1024

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE

  +33 388174001

 +33 388175184

 epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse

BP 22164

13241 Marseille Cedex 01

FRANCE

  +33 496115290

 +33 491909503

 epmarseille@europarl.europa.eu

 http://sudest.europarl.fr

ITALIA

ROMA
Via IV Novembre 149

00187 Roma

ITALIA

  +39 06699501

 +39 0669950200

 eproma@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59

20123 Milano

ITALIA

  +39 024344171

 +39 02434417500

 epmilano@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

NICOSIA
Vyronos Avenue 30

1096 Nicosia

CYPRUS

  +357 22870500

 +357 22767733

 epnicosia@europarl.europa.eu

 www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RIGA
Aspazijas bulvāris 28 

Riga, LV-1050

LATVIJA

  +371 67085460

 +371 67085470

 epriga@europarl.europa.eu

 www.europarl.lv

LIETUVA
VILNIUS 
Naugarduko st. 10

LT-01309 Vilnius

LIETUVA

  +370 52120766

 +370 52619828 

 epvilnius@europarl.europa.eu 

 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

 epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
Deák Palota

Deák Ferenc u. 15

1052 Budapest

MAGYARORSZÁG 

  +36 14113540 

 +36 14113560

 epbudapest@europarl.europa.eu

 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
254, St Paul’s Street

1215 Valletta

MALTA

  +356 21235075

 +356 21230661

 epvalletta@europarl.europa.eu

 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Korte Vijverberg 6

2513 AB Den Haag

NEDERLAND

  +31 703135400

 +31 703647001

 epdenhaag@europarl.europa.eu

 www.europeesparlement.nl
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ÖSTERREICH

WIEN

Wipplingerstraße 35

1010 Wien

ÖSTERREICH

  +43 151617-0

 +43 15132515
 epwien@europarl.europa.eu

 www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa

POLSKA

  +48 225952470 

 +48 225952480
 epwarszawa@europarl.europa.eu

 www.europarl.pl

PORTUGAL

LISBOA

Largo Jean Monnet 1-6

1269-070 Lisboa

PORTUGAL

  +351 213504900

 +351 213540004 

 eplisboa@europarl.europa.eu

 www.parleurop.pt

ROMÂNIA 
BUCUREȘTI 

Vasile Lascăr Street 31,  

floor 1 — Sector 2

020492 București

ROMÂNIA

  +40 213157986

 +40 213157929
 epbucarest@europarl.europa.eu

 www.europarl.ro

SLOVENIJA

LJUBLJANA

Breg 14 

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA 

  +386 12528830

 +386 12528840 

 epljubljana@europarl.europa.eu 

 www.europarl.si

SLOVENSKO
BRATISLAVA

Palisády 29

811 06 Bratislava

SLOVENSKO

  +421 259429683

 +421 259429687
 epbratislava@europarl.europa.eu

 www.europskyparlament.sk

SUOMI/FINLAND

HELSINKI/HELSINGFORS

Pohjoisesplanadi 31/

Norra esplanaden 31

FI-00100 Helsinki/Helsingfors

SUOMI/FINLAND

  +358 96220450
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