
În mai, sute de milioane de cetățeni vor alege un nou Parlament European.
 
Cetățenii UE vor evalua cu atenție candidații și programele înainte de a face alegeri care vor
contura viitorul continentului nostru și rolul nostru în lume în următorii ani. Uniunea Europeană,
un proiect comun unic bazat pe cooperare pașnică, este amenințată de forte care doresc să
distrugă ceea ce am realizat împreună.
 
Aceasta contrastează cu rezultatele sondajelor recente, care indică existența unei opinii din ce
în ce mai favorabile față de UE. 48 % dintre cetățenii europeni consideră că „vocea lor contează
în UE”. În ciuda diferențelor dintre statele membre, acest procent reprezintă o creștere totală de
10 % în ultimii zece ani.
 
Chiar și așa, mai este mult de lucru.
 
Trebuie să schimbăm Europa și să o facem mai eficientă în raport cu preocupările cetățenilor.
Trebuie să construim pornind de la ceea ce am realizat deja.
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Îndeosebi în perioada imediat următoare, cetățenii noștri vor analiza ceea ce face și cum face
Uniunea Europeană pentru a-i proteja, pentru a crea noi oportunități și pentru a transmite o
imagine puternică a UE în lume . Ei vor aștepta răspunsuri la îngrijorări legate de fluxurile de
migrație, de securitate, de mediu și de locurile de muncă. Trebuie să facem mai multe eforturi
pentru  a  ne asigura  că cetățenii  noștri  sunt  conștienți  de  rezultatele  pe care  deputații  în
Parlamentul European le obțin în fiecare zi, precum reforma în domeniul azilului, colaborarea
din ce în ce mai strânsă cu Africa, lupta împotriva terorismului, măsuri anti-dumping pentru a
proteja locurile de muncă din UE, protecția datelor private.
 
Încă din 2017 am plasat Parlamentul European - singura instituție a UE aleasă prin vot direct -
în centrul dezbaterii privind viitorul Europei. Șefii de stat sau de guvern ni se alătură periodic
pentru a ne prezenta propriile lor viziuni, fapt ce conduce la dezbateri animate care vor servi
drept puncte de plecare pentru îmbunătățirea proiectului european.
 
Totodată, am găzduit peste 8 000 de tineri la Strasbourg și 800 la Bruxelles, cu ocazia unui
eveniment care ne-a permis să aflăm mai multe despre speranțele și preocupările următoarei
generații, dar, mai presus de toate, să înțelegem ce putem face împreună pentru ca Europa să
meargă înainte.
 
Mass-media va juca un rol central în informarea opiniei publice în perioada premergătoare
alegerilor europene. Pentru a urmări campaniile electorale din fiecare stat membru și a înțelege
impactul acestora și schimbările pe care le vor aduce Parlamentului European în 2019, am
pregătit un dosar de presă online, care va fi actualizat periodic. Acesta cuprinde contacte utile,
prezentarea muncii și realizărilor actualului mandat legislativ, o aplicație electorală, linkuri către
fișe informative, grafice și date legate de opinia publică. Sperăm să vă fie util.
 
Mulțumesc pentru efortul de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi.
 
Antonio Tajani
 
Președintele Parlamentului European
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Pregătiri pentru alegerile europene: date - cheie
 
 Activitatea celei de a 8-a legislaturi a Parlamentului European ia sfârșit pe 18 aprilie
2019. În perioada 23-26 mai, cetățenii din toate state membre își vor alege, prin vot direct,
deputații care vor forma noul Parlament. 
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În ultima sesiune plenară din 14-18 aprilie, Parlamentul, în forma sa actuală (751 de deputați
din 28 de state membre), va dezbate și vota cu privire la propuneri legislative esențiale, precum
poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, și protecția avertizorilor de integritate.
Mai mult, o ultimă dezbaterile pe tema „Viitorul Europei” va fi  susținută împreună cu Prim-

Momente-cheie
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ministrul Letoniei. Puteți viziona aici toate dezbaterile susținute cu liderii europeni (19).
 
Sfârșitul legislaturii
 
Pauza dintre legislaturi va începe pe 19 aprilie. Negocierile în curs cu statele membre asupra
propunerilor legislative au fost deja suspendate la finele lunii februarie. În cazurile unde nu s-a
ajuns la un acord, Parlamentul poate vota asupra poziției sale și poate încheia prima lectură,
urmând ca viitorul Parlament să continue lucrările (citiți mai multe în secțiunea „Realizări”).
 
Retragerea Regatului Unit din UE
 
În urma acordului convenit pe 10 aprilie în cadrul summit-ului european special, retragerea
Regatului Unit va avea loc cel târziu pe 31 octombrie. Acest lucru înseamnă că Regatul Unit are
acum obligația legală de a participa la alegerile europene, dacă nu ratifică acordul de retragere
până pe 23 mai.
 
Pentru a intra în vigoare, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană va
necesita  aprobarea Parlamentului  European cu o  majoritate  simplă  a  voturilor  exprimate
(Articolul 50 alineatul (2) din Tratat). Puteți afla aici mai multe informații despre dezbaterile și
rezoluțiile Parlamentului cu privire la Brexit.
 
Dezbaterea prezidențială - alegerile europene 2019
 
Pe 15 mai la ora 21.00, Parlamentul European va găzdui dezbaterea candidaților cap de listă în
sala plenară din Bruxelles. Dezbaterea va fi  organizată și  transmisă de către Eurovision -
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Jurnaliștii acreditați vor putea urmări dezbaterea în
sala plenară și în săli special amenajate în acest scop. Mai multe detalii sunt disponibile în
secțiunea candidaților „cap de listă”.
 
Zilele alegerilor in Bruxelles
 
Facilități  media  și  audio-vizuale  vor  fi  deschise  pentru  jurnaliștii  acreditați  pe  parcursul
săptămânii alegerilor și în ziua imediat următoare serii finale a alegerilor (23-27 mai). Duminică
26 mai,  sala plenară va fi  în mijlocul  acțiunii  pentru sondajele de opinie naționale,  pentru
rezultatele parțiale, cât și pentru declarații ale candidaților. O acreditare specială va fi necesară
pentru accesul în incinta Parlamentului European. Mai multe detalii sunt disponibile în ghidul
pentru jurnaliști.
 
Următorul Parlament
 
Începând cu 27 mai, noii deputați aleși vor începe negocierile pentru a forma grupurile politice.
Un număr de 25 de deputați provenind din cel puțin un sfert din statele membre este necesar
pentru formarea unui grup politic.
 
Pe 2 iulie va începe a noua legislatură a Parlamentul, iar deputații se vor întâlni pentru sesiunea
constitutivă din Strasbourg. Deputații  își  vor alege Președintele, cei 14 Vicepreședinți  și  5
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Chestori, și vor decide asupra numărului și componenței comisiilor parlamentare.
 
Următoarea Comisie
 
Statele membre vor numi un candidat pentru postul de Președinte al Comisiei Europene, în
conformitate cu rezultatele alegerilor europene. Mai mult, Parlamentul trebuie să-și dea acordul
asupra noului Președinte al Comisiei prin majoritate absolută a voturilor (jumătate plus unu din
numărul total al deputaților). În cazul în care candidatul nu obține majoritatea necesară, statele
membre trebuie să propună un alt candidat în termen de o lună (Consiliul European hotărând cu
majoritate calificată). Mai multe informații.
 
Alegeri naționale planificate în jurul alegerilor europene
 
Finlanda Alegeri legislative: 14 aprilie
 
Spania Alegeri legislative: 28 aprilie
 
Lituania Alegeri prezidențiale: 12 mai
 
Belgia Alegeri legislative: 26 mai
 
De urmărit în 2019 (EP Research Briefing)
 
Perspectiva economică 2019 (EP Research Briefing)
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Informaţii despre alegerile pentru Parlamentul
European
 
Parlamentul oferă informații și cifre esențiale și actualizate despre procesul electoral.
 
Alegerile europene sunt organizate în temeiul dispozițiilor legii electorale europene (actualizată
în 2002 și 2018), însă detaliile practice privind procedurile electorale sunt stabilite prin norme
naționale care pot suferi modificări în fiecare stat membru. În unele state votul este obligatoriu,
în unele state alegerile sunt pe 23 mai, în altele pe 24 sau 26 mai, iar vârsta minimă pentru a
putea vota diferă de la un stat la altul, la fel ca şi pragul electoral.
 
 
 
În iulie 2018, Parlamentul și Consiliul au adoptat o reformă a legii electorale a UE, care trebuie
ratificată de parlamentele statelor membre (mai multe detalii).
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Detalii actualizate cuprinzând informații pentru cetățeni, circumscripții și candidați în fiecare stat
membru, cât și informații despre posibilitățile de vot din afara țării de origine pot fi consultate pe
site-ul alegerilor europene.

Proceduri electorale naționale
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•
•

•
•

•
•
•
•

Informații despre alegeri 1979-2019
 
Acest Briefing (aprilie 2019) oferă date și cifre esențiale despre Parlamentul European, atât
despre  situația  actuală,  cât  și  despre  cele  șapte  legislaturi  anterioare,  începând  de  la
introducerea  alegerilor  directe  în  iunie  1979.
 
Veți regăsi grafice, tabele și cifre referitoare la:
 

componența Parlamentul European, în prezent și în trecut; 
creșterea numărului  de partide reprezentate în  Parlament  și  evoluția  grupurilor
politice; 
creșterea numărului de femei care sunt deputate în Parlament; 
sistemele electorale folosite în alegerile pentru Parlamentul European în statele
membre; 
participarea la alegerile europene, în comparație cu alegerile naționale; 
costul anual al Parlamentului față de alte parlamente; 
componența principalelor organe de conducere ale Parlamentului și 
date statistice privind activitățile legislative și non-legislative.
 

Infografice individuale sunt disponibile gratuit aici.
 
Viitoarea componență a Parlamentului
 
Numărul deputaților în Parlamentul European după Brexit se va reduce la 705. Dacă Regatul
Unit este încă stat membru al UE pe 2 iulie, actuala componență (751 de eurodeputați) se va
aplica în continuarea până la data retragerii.
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•

Candidații „cap de listă” și alegerea Comisiei
Europene
 

Partidele politice europene și-au desemnat candidații „cap de listă” pentru președinția
Comisiei Europene și pentru „Dezbaterea prezidențială” organizată pe 15 mai 2019.
 
Dezbaterea este organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) si găzduită
de Parlamentul European în sala plenară din Bruxelles. Va începe la ora 21.00 (22.00 ora
României) și va fi transmisă de către Eurovision prin rețeaua de canale europene a EBU. Mai
multe informații despre cum puteți lua parte la dezbatere se regăsesc în ghidul pentru jurnaliști.
 
Reguli pentru participarea la dezbatere
 
Pentru  a  fi  invitați  la  dezbatere,  candidații  trebuie  să  îndeplinească  următoarele  criterii
cumulative  stabilite  de  către  EBU:
 

Candidatul  „cap  de  listă”  pentru  președinția  Comisiei  Europene  trebuie  să  fie
nominalizat de către unul dintre partidele politice europene care sunt reprezentate în
Parlamentul European și recunoscute legal de către Autoritatea pentru partide și
fundații politice europene 

Dezbaterea Prezidențială din 2019 va avea loc în sala plenară din Bruxelles pe 15 mai
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•

•

Partidul politic ce nominalizează candidatul trebuie să fie reprezentat într-unul dintre
grupurile politice recunoscute oficial în Parlamentul European actual 
Un singur candidat poate fin nominalizat din partea fiecărui partid
 

Prezentatorii TV Emilie Tran Nguyen (France Télévision), Annastiina Heikkilä (Yle Finlanda) și
Markus Preiss (ARD, WDR Germania) vor fi gazdele dezbaterii. Ordinea intervențiilor și locul
candidaților au fost trase la sorți pe 4 aprilie (mai multe detalii).
 
Lista completă a candidaților și detaliile celor care vor participa la dezbaterea prezidențială se
regăsesc mai jos.
 
Candidații „cap de listă”
 
Partidul Popular European (EPP) - Grupul EPP
 
Partidul Popular European (EPP) l-a desemnat pe Manfred Weber (CSU, Germania) drept
candidat „cap de listă” pentru alegerile europene, în cadrul congresului partidului care a avut loc
la Helsinki în data de 8 noiembrie.
 

Partidul Socialiştilor Europeni (PES) - Grupul S&D
 
Fiind  singurul  candidat  „cap  de  listă”  al  Partidului  Socialiștilor  Europeni  (PES),  Frans
Timmermans, în vârstă de 57 de ani, a fost nominalizat oficial de către membrii congresului în
Lisabona, în perioada 7-8 decembrie 2018.
 

Manfred WEBER
Weber, în vârstă de 46 de ani, și-a început cariera politică în Parlamentul
regional în 2002 și a fost ales în Parlamentul European în 2004. Începând
cu anul 2014, a ocupat funcția de președinte al grupului PPE.

Candidatul a obținut diploma de inginer fizician la Universitatea de Științe
Aplicate din München.

@ManfredWeber

Contact media: Marion Jeanne
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Conservatorii și reformatorii Alianța Europei (ACRE) - Grupul ECR
 
Jan Zahardil (ODS, Cehia) a fost desemnat în calitate de candidat "cap de listă" al partidului
său, în data de 14 noiembrie.
 

Frans TIMMERMANS
Timmermans (PvdA, Olanda) deține în prezent funcția de prim-
vicepreședinte al Comisiei Europene. El a fost ales pentru prima dată în
Parlamentul olandez în 1998. Din 2007 până în 2010 a fost secretar de
stat pentru Afaceri Europene, iar din 2012 până în 2014 a deținut funcția
de ministru al afacerilor externe în cabinetul lui Mark Rutte. Domnul
Timmermans deține o diplomă în limba și literatura franceză de la
Universitatea Radboud.

@timmermansEU

Contact media: Tim McPhie

Jan ZAHRADIL
Zahardil, în vârstă de 55 de ani, este membru al Parlamentului European
și al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). De
asemenea, el servește și drept Președinte al Alianței Conservatorilor și
Reformiștilor din Europa (ACRE). Înainte de începerea carierei sale în
calitate de membru al Parlamentului European în 2004, a fost membru al
Camerei Deputaților din Republica Cehă. Dl. Zahradil este cercetător de
profesie, deținând o diplomă de licență de la Universitatea din Praga.

@zahradilJan

Contact media: Eva Bouchalová
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Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) - Grupul ALDE
 
În timpul reuniunii partidului din 21 martie la Bruxelles, Alianța Liberalilor și Democraților pentru
Europa și-a desemnat echipa formată din șapte candidați (Echipa Europa).
 

Partidul Verzilor Europeni - Grupul Verzilor/EFA
 
Ska Keller,  37 de ani,  si  Bas Eickhout,  42 de ani,  sunt  cei  doi  candidați  „cap de listă”  ai
Partidului Verzilor Europeni anunțați cu ocazia Consiliului de Toamnă al partidului organizat
între 23 și 25 noiembrie 2018 la Berlin.

Margrethe VESTAGER
Margrethe Vestager, 51 de ani (Radikale Venstre, Danemarca), Comisar
european pentru concurență din 2014 Anterior, a fost Ministru al
economiei și afacerilor interne (2011) și Ministru al educației (1998) în
Danemarca. A fost desemnată să reprezinte „Echipa Europa” în
dezbaterea prezidențială. @vestager.

Nicola Beer, 49 de ani (FDP, Germania), membru al parlamentului
german din 2017 @nicolabeerfdp

Emma Bonino, 71 de ani (Più Europa, Italia), senator pentru Roma
@emmabonino

Violeta Bulc, 55 de ani (SMC, Slovenia), Comisar european pentru
transport din 2014 @Bulc_EU

Katalin Cseh, 30 de ani (Momentum Mozgalom, Ungaria), doctor în
obstetrică și ginecologie, fondator și fost lider al partidului Momentum
Mozgalom@momentumhu

Luis Garicano, 52de ani (Ciudadanos, Spania), vicepreședinte al
partidului ALDE  @lugaricano

Guy Verhofstadt, 66 de ani (Open VLD, Belgia), președinte al grupului
ALDE în Parlamentul european din 2009 @guyverhofstadt

Contact media: Didrik de Schaetzen
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Alianța Liberă Europeană (EFA) - Grupul Verzilor/EFA
 
Alianța Liberă Europeană (European Free Allianace, EFA) l-a nominalizat pe Oriol Junqueras (
ERC, Spania)  în  postura de candidat  „cap de listă”  pentru  alegerile  europene,  cu ocazia
adunării  generale  a  EFA care a avut  loc  la  Bruxelles  pe 7 martie  2019.
 
Orio Junqueras, 49 de ani, a fost Vicepreședinte al Generalitat în Catalonia din ianuarie 2016
până în octombrie 2017. @junqueras
 
Contact media: José-Luis Linazasoro
 
Partidul Stângii Europene - Grupul GUE/NGL
 
Partidul Stângii Europene i-a ales pe Violeta Tomič, 56 de ani, și Nico Cué, 62 de ani, in postura
de candidați „cap de listă”
 

Ska KELLER
Ska Keller, (Bündnis 90/Die Grünen, Germania) a studiat Studii islamice,
turce și evreiești la Universitatea Liberă din Berlin și la Sabanci
Üniversitesi din Istanbul. Aleasă deputat european pentru prima oară in
2009, a fost candidat „cap de listă” pentru Partidul Verzilor Europeni și la
alegerile din 2014. Keller este co-președinte al grupului verzilor din PE.
@SkaKeller

Contact media: Sophia Borchert

Bas Eickhout (GroenLinks, Olanda) este membru al Parlamentului
European din 2009. @BasEickhout

Contact media: Marjolein Meijer
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https://www.gruene.de/startseite.html
https://twitter.com/SkaKeller
mailto:sophia.borchert@europeangreens.eu
https://groenlinks.nl/bas-eickhout-leading-candidate-european-greens
https://twitter.com/BasEickhout
mailto:marjolein.meijer@europeangreens.eu
https://www.e-f-a.org/
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.esquerra.cat/ca/inici
https://twitter.com/junqueras
mailto:joseluis.linazasoro@ep.europa.eu
https://www.european-left.org/
https://www.guengl.eu/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/poslanec?idOseba=P289


Cum funcționează procesul candidaților „cap de listă”
 
Procedura candidaților „cap de listă”, folosită prima dată în alegerile europene din 2014, oferă
cetățenilor  europeni  un cuvânt de spus cu privire la candidații  la  funcția de Președinte al
Comisiei  Europene.
 

Nico CUÉ
Nico Cué (Liège, Belgia) este figura centrală a mișcării sindicale valone și
internaționale și a fost secretar general al muncitorilor din sectorul oțelului
in sindicatul FGTB ((Fédération Générale du Travail de Belgique) timp de
12 ani.

Violeta Tomič (Levica, Slovenia) este membru al Parlamentului sloven din
2014 și vice-coordonator al partidului national Levica. @DSDVioleta
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http://www.levica.si/
https://twitter.com/DSDVioleta


Pe  baza  rezultatelor  alegerilor  europene,  unul  dintre  candidații  „cap  de  listă”  va  fi  ales
Președinte al Comisiei de către Parlamentul European, după ce este propus în mod oficial de
către șefii de stat și de guvern, care vor lua în considerare rezultatele alegerilor europene.

lead-candidates_web_EN.jpg
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Așa s-a întâmplat pentru prima dată în 2014, când candidatul „cap de listă” al Partidului Popular
European, Jean-Claude Juncker, a fost numit Președintele Comisiei. Înaintea alegerilor din
2014, cinci partide politice europene și-au desemnat candidații „cap de listă”.
 
Un partid politic european își desfășoară activitatea la nivel european și este format din partide
naționale care au reprezentanți  în  parlamentele naționale în cel  puțin un sfert  din statele
membre. Noi reguli pentru finanțarea partidelor politice și fundațiilor europene au fost aprobate
în aprilie  2018. Mai  multe detalii  se regăsesc în briefing-ul  EP Research privind procesul
candidaților  „cap de listă”.
 

Pentru informații suplimentare privind procedura candidaţilor „cap de listă”, vă rugăm să
consultați:
 

EP Research briefing: Candidații „cap de listă” 
Recomandările Comisiei pentru alegerile din 2019 
Rezoluția PE care confirmă procesul candidatului cap de listă 
Briefingul PE: Rolul Președintelui Comisiei Europene 
Rezoluția legislativă referitoare la reforma legislației electorale a UE (11.11.2015) 
Dosarul procedurii: Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (în curs de
desfășurare) 
 

Alegerile europene: metoda candidatului principal
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf


Realizările Parlamentului European 2014 - 2018
 
Parlamentul este în centrul democrației europene. Reprezentanții cetățenilor aleși în mod
direct dezbat și decid legi împreună cu Consiliul.
 
Rolul de legislator este doar unul dintre rolurile Parlamentului. Membrii Parlamentului European
discută și stabilesc agenda politică în dezbateri importante cu lideri naționali și internaționali,
cercetează și analizează temele de interes, evaluează nevoia de a iniția revizuiri de legi sau noi
legi.
 

Deputații în Parlamentul European evaluează activitatea Comisiei Europene, urmăresc modul în
care legislația este implementată în statele membre și cer explicații unor instituții și organizații
puternice,  în  special  atunci  când  drepturi  fundamentale  sunt  amenințate.  Venind  în
întâmpinarea preocupărilor cetățenilor, aceștia folosesc dreptul - și obligația - de a verifică
rezultatele politicilor europene, a monitoriza (și vota) negocierile pentru acorduri internaționale și
de  a  se  opune  propunerilor  Comisiei  atunci  când  este  necesar.  Citiți  mai  multe  despre
activitatea  membrilor  Parlamentului  European.
 
Puteți  afla  mai  multe informații  despre evaluarea la  zi  a  performanței  Comisiei  Europene
(Cercetare PE).
 
Citiți mai multe despre activitatea deputaților.
 
Parlamentul a modificat regulile interne ale instituției în ultimii patru ani pentru a crea un cadru
de legiferare mai eficient și transparent. Dosarele urgente, în special măsurile pentru a ajuta
state membre să se redreseze după criza financiară, au fost gestionate conform unor proceduri
care prevăd acțiuni rapide. Aflați mai multe despre Acordul pentru o legiferare mai bună.
 
Activitatea legislativă finalizată
 
Aproape 600 de propuneri legislative ale Comisiei Juncker au fost discutate, îmbunătățite și
finalizate cu succes în urma negocierilor cu Consiliul de la alegerile din 2014 până acum.
 
Principalele decizii legislative din ultima legislatură (listă neexhaustivă)

Discursul despre Starea Uniunii, 2018
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq/11/Activitatea%20deputailor
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq/11/activitatea-deputatilor
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making


•

•
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•
•
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•
•
•
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•
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Siguranța  zborului:  Parlamentul  susține  directiva  privind  registrul  cu  numele
pasagerilor  (PNR) 
Deputații vor să combată utilizarea nerațională a pungilor de plastic 
Deschiderea pieței de plăți online pentru reducerea comisioanelor și a fraudelor 
PE: undă verde pentru acordul pentru mediu de la Paris 
Transparență pentru comisioanele la plata cu cardul 
Pasul final pentru eliminarea tarifelor de roaming 
WiFi4EU: o nouă schemă a UE pentru acces gratuit la internet 
Reforma protecției datelor - PE aprobă noile reguli adaptate la era digitală 
Comerțul online: „blocarea geografică” va fi eliminată în decembrie 2018 
Administrarea companiilor: deputații au votat pentru mai multă transparență privind
taxele 
Parlamentul aprobă acordul istoric de liber schimb UE - Japonia 
Actualizarea directivei privind domeniul audiovizual 
Reforma drepturilor de autor 
Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor 
Emisiile de dioxid de carbon ale autovehiculelor 
Reducerea produselor din plastic de unică folosință 
Eficiența energetică
 

Pentru o imagine de ansamblu, găsiți aici detalii despre elaborarea legislației pas cu pas în
toate domeniile, din 2014 până în prezent.
 
Investigații și inițierea de noi reguli
 
În  pregătirea  modificărilor  legislative,  Parlamentul  a  votat  rezoluții  prin  care  canalizează
îngrijorări și așteptări ale cetățenilor pe care îi reprezintă către noi propuneri ale Comisiei și prin
care declanșează revizuiri ale normelor existente.
 
Exemple: protejarea avertizorilor de integritate, durabilitate mai mare pentru produsele de
consum, susținere pentru fermieri.  Toate rezoluțiile și  inițiativele Parlamentului.
 
Atunci când a fost vorba despre scandaluri sau abuzuri cu potențial de a avea impact extins
(precum Luxleaks, Panama Papers, înșelăciuni ale producătorilor auto privind emisiile poluante,
autorizarea unor pesticide), Parlamentul a creat comisii speciale pentru investigarea, verificare
şi audierea celor responsabili. Rezultatele și recomandările lor detaliate au fost la baza unor noi
propuneri ale Comisiei în domeniile respective. Exemple: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA.
 
Control asupra bugetului UE
 
Parlamentul și Consiliul au puteri egale de decizie privind bugetul anual al UE. De asemenea,
Parlamentul are un cuvânt de spus referitor la bugetul pe termen lung al UE, la cadrul financiar
multianual, care necesită aprobarea Parlamentului pentru a avea efect și decide dacă acordă
descărcarea de gestiune pentru un anumit exercițiu financiar.
 
Examinare
 
Membrii  Parlamentului  European  urmăresc  modul  în  care  legislată  europeană  este
implementată  în  statele  membre  și  cum  aceasta  influențează  viața  cetățenilor.  Aceștia
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170629IPR78633/produsele-de-consum-mai-durabile-si-mai-usor-de-reparat
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170629IPR78633/produsele-de-consum-mai-durabile-si-mai-usor-de-reparat
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160603IPR30207/pe-actiuni-pentru-a-ajuta-fermierii-sa-combata-practicile-comerciale-incorecte
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/29/multiannual-financial-framework
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/29/multiannual-financial-framework


evaluează și  activitatea executivă a Comisiei  Europene și  felul  în  care sunt  utilizați  banii
europeni. Misiuni de verificare și delegații ad-hoc au făcut cercetări la fata locului înainte de a
decide acțiunile pe o anumită temă.
 
Exemple: Vizite în taberele de refugiați din Turcia (video); delegații pentru cercetări cu privire la
situația statului de drept în Malta și Slovacia.
 
Deputații au transmis întrebări scrise Comisiei Europene pe teme urgente, acestea fiind urmate
de rezoluții propuse spre dezbatere în ședințele plenare de grupurile politice.
 
Au fost  cazuri  în  care  Parlamentul  s-a  opus deciziilor  Comisiei,  atunci  când deputații  au
considerat  că  aceasta  a  abuzat  de  puterea și  competențele  atribuite.  Exemple:  zahăr  în
mâncarea pentru  bebeluși,  băuturi  energizante,  Cadmium.
 
Tratate internaționale
 
Deputații urmăresc negocierile Comisiei privind tratate internaționale și redactează rezoluții
detaliate pentru asigurarea transparenţei acestor negocieri şi a implicării Parlamentului înainte
de orice decizie  finală care necesită  consimţământul  Parlamentului  (vot  de aprobare sau
respingere)  înainte de a intra în  vigoare.
 
Exemple: BREXIT, TTIP, CETA.
 
Petiții din partea cetățenilor
 
Comisia Petiții din Parlamentul European a înregistrat în jur de 6 400 de petiții din iulie 2014 și a
gestionat  plângeri,  solicitări  și  observații  ale  cetățenilor  referitoare  la  aplicare  legislației
europene. Comisia are rol de mediator între cetățenii care trimit solicitări și statele membre.
Petițiile pot fi urmate de intervenții, dezbateri sau rezoluții în plenul Parlamentului.
 
Exemple: împotriva condițiilor de muncă inacceptabile, drepturile persoanelor cu dizabilități,
non-discriminarea minorităților în cadrul UE, drepturile copiilor.
 
Ce face Europa pentru mine: descoperiți impactul politicilor UE asupra diverselor grupuri ale
populației
 
Ce a făcut Europa pentru mine? (video)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150702IPR73645/ttip-ease-access-to-us-market-protect-eu-standards-reform-dispute-settlement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170209IPR61728/ceta-meps-back-eu-canada-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180524IPR04234/meps-call-on-eu-countries-to-end-precarious-employment-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal
https://www.youtube.com/watch?v=Vd1zxE1fjRs


De Data Asta Votez
 
Voluntarii construiesc o campanie de promovare pan-europeană, vizând implicarea cât mai
multor cetățeni în alegerile europene și încurajând o participare crescută la vot.
 

Platforma dedataastavotez.eu a fost lansată recent de Parlamentul European în 24 de limbi,
pentru a susține mai mult de 150.000 de voluntari din toate statele membre care s-au înregistrat
şi se implică să convingă oamenii să voteze la alegerile din 23 - 26 mai 2016.
 
Dedataastavotez.eu este o comunitate non-partizană, dedicată conștientizării rolului fiecăruia
într-un sistem democratic: „nu este suficient să sperăm la un viitor mai bun: de data aceasta
fiecare dintre noi trebuie să își asume responsabilitatea pentru acest viitor.”
 
O campanie derulată de cetățeni
 

De Data Asta Votez
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Parlamentul în îndeamnă pe cetățeni nu doar să voteze, dar și să ducă mai departe mesajul de
mobilizare și să-și convingă și familia, prietenii, vecinii și membrii comunităților lor să meargă la
vot.
 
#dedataastavotez
 
Participanții în campania de promovare folosesc rețelele sociale și organizează evenimente
pentru a transmite mesajele despre democrația europeană. Aduc oameni împreună, discută pe
teme care contează pentru ei și își imaginează viitorul Europei fiind conștienți de faptul că
acesta va fi conturat de rezultatul alegerilor europene.
 
Dezbateri locale
 
Birourile de Legătură ale Parlamentului  European din toate statele membre joacă rolul  de
„centre de informații” adaptate cerințelor locale. Acestea vor susține dezbaterea publică prin
oferirea  de  platforme  locale,  instrumente  online  ușor  de  utilizat,  seminare  și  materiale
informative. Servicii reactive rapide, precum „Ce face Europa pentru mine”, „Ask EP”, întrebări
frecvente despre Parlamentul  European, #EUandME (inițiativă a Comisiei  Europene) sunt
disponibile  în  toate  limbile  oficiale.  Noua aplicație,  Citizens’  App,  oferă  acces mobil  la  o
multitudine de informații  relevante  despre  Uniunea Europeană.
 
Evenimente în comunitatea ta
 
Găsiți aici detalii despre evenimentele organizate în România. 
 
Contact:
 
Valentina Unguroiu
 
contact-ro@dedataastavotez.eu
 
+40214050880
 
Detalii despre procesul de votare

De ce votăm de data asta
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/contacts/2/press-officers-by-country
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/home
https://epthinktank.eu/author/epanswers/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq
https://europa.eu/euandme/frontpage_ro
https://romania.dedataastavotez.eu/
mailto:contact-ro@dedataastavotez.eu


Informații  despre regulile electorale naționale, termene limită și  linkuri  utile către site-urile
guvernelor naționale în fiecare stat membru sunt disponibile pe site-ul alegerilor europene.
 
Un nou quiz UE
 
Un quiz online pentru a testa și compara cunoștințele despre UE este disponibil publicului și
poate fi partajat și încorporat în website-uri terțe.
 

Detalii despre procesul de votare
 
Informații  despre regulile electorale naționale, termene limită și  linkuri  utile către site-urile
guvernelor naționale în fiecare stat membru sunt disponibile pe site-ul alegerilor europene.
 

De data asta votez. Evenimente organizate de voluntari
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https://www.european-elections.eu/
https://www.alegerile-europene.eu/chestionar
https://www.european-elections.eu/


Ce face Europa pentru mine
 
Un  website  nou  şi  inovator  demonstrează  impactul  pozitiv  al  UE  asupra  cetățenilor  şi
comunităţilor  locale.
 

Site-ul interactiv, multilingv, „Ce face Europa pentru mine”, realizat de Serviciul de Cercetare al
Parlamentului European (EPRS), prezintă sute de fișe ușor de citit, de o pagină, care arată
exemple de schimbări pozitive în viața oamenilor, realizate cu contribuția UE. Utilizatorii pot găsi
cu ușurință informații specifice despre ceea ce face Europa pentru regiunea lor, profesia lor sau
modalitatea lor preferată de a-și petrece timpul.
 
1.400 de localități
 
Aproximativ 1 800 de fișe de o singură pagină sunt disponibile pentru citire, distribuire sau
reutilizare ca pagini  online sau ca fișiere PDF. Acestea sunt  organizate în două categorii
principale pe site. Prima secțiune, „În regiunea mea”, permite utilizatorilor să selecteze locurile
în  care aceștia  și  familia  lor  trăiesc sau lucrează.  Cum este prezentă Europa în  orașele,
municipiile și regiunile noastre? Această secțiune a site-ului acoperă peste 1.400 de localități
din fiecare parte a Uniunii Europene.
 
400 instantanee cu acțiunile UE pentru cetățeni
 

Ce face Europa pentru mine
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Cea de-a doua secțiune a site-ului, „În viața mea”, permite fiecărui utilizator să selecteze din
400  de  „pagini  unice”  pentru  a  găsi  lucruri  importante  pentru  fiecare  persoană.  Cum
influențează UE, de exemplu, familiile, sănătatea, hobby-urile, călătoriile, securitatea, alegerile
consumatorilor și drepturile sociale? Cum sprijină UE oamenii în viața lor profesională, în ceea
ce privește zeci categorii profesionale - de la apicultori la șoferi de autobuz până la berari? Ce a
făcut UE pentru oamenii care se bucură de activități de agrement cum ar fi sportul, muzica sau
televizorul? O serie de podcast-uri, într-un număr tot mai mare de limbi, este, de asemenea,
disponibilă pentru această secțiune.
 
Ce urmează? 
 
A treia secțiune a site-ului, cu documente de informare mai detaliate, având "în centrul atenției"
politicile UE, prezintă unele dintre realizările actualei legislaturi parlamentare și perspectivele
pentru viitor, cu un accent special pe opinia publică și preocupările și așteptările cetățenilor față
de acțiunile UE.
 
Această aplicație mobilă vine în ajutorul cetățenilor dornici de a descoperi ceea ce Uniunea
Europeană a făcut, face și își propune să facă. Aplicația vă permite să faceți căutări în ea, să o
distribuiți, să o personalizați și este disponibilă în 24 de limbi. Poate fi descărcată gratuit de pe
platformele App Store și Google Play.
 
Mai multe informaţii
Ce face Europa pentru mine
#EUandME - filme și povești despre instrumentele și oportunitățile oferite de Uniunea
Europeană tinerilor (Comisia Europeană)
InvestEU - povești de viață reale despre rezultatele concrete ale investițiilor UE
EUProtects - eroi de zi cu zi lucrând împreună pentru a proteja cetățenii UE
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Sondaje de opinie și estimări în toate statele
membre
 
Parlamentul  publică  periodic  sondaje  Eurobarometru  prin  care  sunt  monitorizate
așteptările  și  preocupările  cetățenilor,  precum  și  intențiile  de  vot.
 
O serie de sondaje Eurobarometru dedicate Parlamentului măsoară interesul europenilor pentru
alegerile  din  2019 și  opiniile  lor  referitoare la  proiectul  european.  Analize post-electorale
detaliate vor completa aceste sondaje pentru a înțelege mai bine comportamentul de vot al
cetățenilor.
 
 
Sondajele din aprilie și septembrie 2018 arată creșterea susținerii pentru UE
 
Sondajele  Parlamentului  European  din  2018  confirmă  creșterea  constantă  a  susținerii
cetățenilor pentru Uniunea Europeană. Realizat în septembrie 2018, cu participarea a peste
27.000 cetățeni din cele 28 de state membre, a arătat următoarele:
 

62% dintre cetățeni cred că apartenența tarii lor la UE este un lucru bun, în timp ce
două treimi dintre respondenți (68%) sunt convinși că tara lor beneficiază de statutul
de membru al UE. Este cel mai bun rezultat în această privință din 1983. 
66% dintre europenii participanți la sondaj ar vota ca tara lor să rămână membru al
UE  (majoritatea  în  toate  statele  membre),  doar  17  %  ar  opta  pentru  a  părăsi
Uniunea,  iar  17%  sunt  indeciși. 
41% dintre respondenți știu deja data următoarelor alegeri europene, iar 51% sunt
interesați de acestea.
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Prioritățile pe care participanții la sondaj ar dori să le vadă pe agenda de dezbateri a campaniei
electorale au evoluat în ultimele 6 luni. Imigrația este în topul listei de priorități în septembrie,
(50%), urmată de economie (47%) și șomajul în rândul tinerilor (47%), în timp de combaterea
terorismului s-a mutat de pe locul unu pe locul patru în lista de priorități (44%).
 
Citiți aici sondajul realizat în septembrie 2018.
 
Rezultate pentru România.
 

QA16-SV-EN_EU-P.png
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Compară cu sondajul din aprilie 2018.
 
Următorul sondaj Eurobarometru va fi publicat în aprilie.
 
 
Metodologia sondajului Eurobarometru
 
Sondajele  Parlamentului  European  și  ale  Comisiei  Europene  sunt  efectuate  de  același
contractant cu aceeași  metodologie pentru a permite compararea și  observarea directă a
tendințelor. Ele utilizează interviuri directe cu aproximativ 27 000 de respondenți din toate cele
28 de state membre ale UE, provenind din rândul populației generale și în vârstă de cel puțin 15
ani.
 
Eșantionul sondajului este elaborat astfel încât să reflecte structura socio-demografică a fiecărui
stat membru și este pe deplin reprezentativ din punct de vedere statistic. Analiza rezultatelor
are  ca  scop  asigurarea  unei  imagini  de  ansamblu  cât  se  poate  de  cuprinzătoare  privind
evoluțiile  de  la  nivel  național,  aspectele  specifice  de  la  nivel  regional,  diferențele  socio-
demografice  și  tendințele  istorice.
 
Pentru fiecare sondaj sunt disponibile următoarele informații:
 

raportul principal (numai în engleză la data publicării, versiunile în toate celelalte 23
de limbi vor fi publicate mai târziu); 
o anexă completă socio-demografică și a rezultatelor; 
fișe informative naționale privind principalele rezultate pentru fiecare stat membru (în
engleză și în limba națională); 
fișierele de date Excel agregate și 
un fișier complet SPSS cu setul complet de date brute (disponibil la cerere).
 

Sondaje anterioare
Un an înaintea alegerilor europene din 2019 (aprilie 2018)
Tendinţe socio - demografice ale opiniei publice la nivel naţional
Parlametru 2017 (octombrie 2017)
Doi ani înaintea alegerilor europene din 2019 (mai 2017)
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Componența viitorului Parlament: estimări
 
În colaborare cu Kantar Public, Unitatea de monitorizare a opiniei publice din Parlamentul
European  realizează  un  exercițiu  de  alocare  estimativă  a  viitoarelor  mandate,  pe  baza
sondajelor cu privire la intențiile de vot din fiecare stat membru, în funcție de actualele grupuri
politice.
 
Având  în  vedere  că  numărul  de  deputați  și  componența  exactă  a  viitoarelor  grupuri
parlamentare nu pot fi prezise, aceste estimări sunt făcute în funcție de structura actualului
Parlament  și  trebuie  interpretate  ca o  imagine a  situației  politice  actuale  reprezentate  în
sondajele  cu privire  la  intențiile  de vot.
 

Cum ar arăta componența următorului parlament în funcție de intențiile de vot din UE27. Click
pe segmentele grupurilor politice pentru a vizualiza procentajele. 
 
Cine sunt „alții”
 
Din 2014 și până în prezent, noi formațiuni politice au apărut pe scenele politice naționale, iar
rezultatele sondajelor recente le estimează mandate în viitorul Parlament. Cum acestea nu fac
parte în prezent din niciun grup politic din Parlamentul European și în același timp nu sunt
membre ale niciunui partid politic european, mandatele estimate le sunt incluse în categoria
„alții”. După cum nu se poate ști căror grupuri li se vor afilia după alegeri, această categorie este
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împărțită egal în dreapta și în stânga componenței hemiciclului.
 

Evoluția intențiilor de vot
 
Folosirea datelor publice disponibile din surse de încredere
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Niciun sondaj cu privire la intențiile de vot nu a fost comandat de Parlament. Acestea sunt
întotdeauna sondaje publice publicate de către institute recunoscute în fiecare stat membru.
Numai surse de încredere sunt folosite. Una dintre anexele raportului include o listă detaliată a
tuturor sondajelor folosite, a surselor acestora și datelor cheie. Mai mult, un document in format
Excel este disponibil  pentru descărcare pe această pagină culege sondajele de opinie din
fiecare stat membru de la începutul anului 2018. Această selecție a sondajelor nu poate fi însă
exhaustivă.
 
Sondaje dedicate special alegerilor europene sunt folosite înaintea celor care culeg opiniile
asupra intențiilor de vot în alegeri naționale. Acolo unde mai multe sondaje sunt disponibile într-
o anumită perioadă de referință pentru orice stat membru, datele disponibile sunt recalculate
într-o medie a rezultatelor pentru fiecare partid, fără utilizarea vreunei ponderări sau vreunui
algoritm ulterior. Documentul Excel oferă rezultatele detaliate ale diferitelor sondaje; în cazul
surselor multiple, acestea includ rezultatele medii calculate de către Unitatea de monitorizare a
opiniei publice.
 
Intențiile de vot sunt disponibile de asemenea la nivel de stat membru, utilizând meniul 
 
Fiecare estimare este detaliată într-un raport al evoluției peisajului politic (disponibil pentru
descărcare aici)
 
Pentru informații suplimentare, contactați dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Mai multe informaţii

Raportul integral (29.03.2019)
Descărcați tabelul cu rezumatul estimărilor (29.03.2019)

Descărcați datele detaliate ale sondajelor (29.03.2019)
Descărcați estimările componenței în format SVG
Descărcați estimările tendințelor în format SVG
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Rezultatele alegerilor europene
 
Un nou website dinamic conține toate rezultatele alegerilor europene trecute și actuale, și este
acum disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
 
rezultate-alegeri.eu va fi actualizat în timp real în noaptea alegerilor cu rezultate de ansamblu
de pe întreg teritoriul Uniunii, inclusiv rezultate naționale separate, pe măsură ce detalii sunt
transmise de autoritățile naționale.
 
Alegeri europene 1979-2014
 
Website-ul conține componența tuturor Parlamentelor Europene trecute începând din 1984,
defalcări în funcție de partide naționale și grupuri politice începând cu 1979 si rezultate la nivel
național  începând cu 2009.  Site-ul  oferă de asemenea informații  cu privire  la  tendințe  în
alegerile  europene,  de exemplu referitor  la  echilibrul  de gen.
 
Un website dinamic și interactiv
 

Instrumentul comparativ poate compara date dintre diferite alegeri. 
Utilizatorii pot explora, de asemenea, posibile coaliții parlamentare cu „calculatorul
majorității”, odată ce primele estimări oficiale vor fi puse la dispoziție pe 26 mai. 
Un widget poate adapta website-ul la nevoile dumneavoastră. Va publica pe site-ul
dvs. rezultatele trecute ale alegerilor europene și va furniza rezultate în direct. 
Puteți descărca foi de calcul în format open data (json, xml și csv) și formate grafice
(jpg și png).
 

Vă puteți  abona să primiți  detalii  despre cum să includeți  și  să actualizați  datele brute în
noaptea alegerilor,  prin e-mail  la  adresa:  election-results-data@europarl.europa.eu.
 
Vom efectua teste pe 25 aprilie, 7 mai și 14 mai pentru a ne asigura de funcționarea corectă a
transmisiei, recepției și a altor funcții. Pentru a participa la aceste sesiuni de testare, trimiteți o
cerere prin e-mail la adresa: election-results-data@europarl.europa.eu.
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Conţinut multimedia şi servicii audiovizuale
 
Parlamentul  pune la  dispoziție  o  gamă largă  de  instrumente  și  servicii  multimedia
gratuite și actualizate pentru a facilita accesul presei la informații despre activitățile PE în
pregătirea alegerilor europene. 
 

Printre aceste instrumente sunt opțiuni de streașina și embedding, acces la camera și studio de
înregistrare pentru TV și radio.
 
Conținut multimedia
 
Jurnaliștii au acces la resurse importante de conținut multimedia de calitate foarte bună și gata
pentru utilizare - de la comunicate de presă la subiecte de știri la video, infografice, fotografii.
Puteți găsi aici mai multe despre aceste resurse.
 
Serviciile audio - video
 
Parlamentul pune la dispoziţie transmisii live ale şedinţelor plenare şi ale reuniunilor comisiilor,
prin satelit sau online, la calitate care permite atât difuzare online cât şi radio - TV. Acestea sunt
disponibile în Centrul Multimedia. Sunt la dispoziţie, de asemenea, servicii şi echipamente
precum studio-uri radio şi TV, echipe ENG şi reportaje foto. Toate aceste informaţii se găsesc
aici.
 
Informații de background
 
Serviciul  de Cercetare  al  Parlamentului  European (EPRS) oferă  publicului  larg  informații
independente  și  obiective  despre toate  domeniile  europene.

Studio TV al Parlamentului European in Bruxelles
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Studiile, briefingurile și fișele tehnice ale EPRS sunt disponibile pe paginile web ale EPRS și
într-o aplicație mobilă.
 
Baza de date cu grafice a EPRS oferă o colecție gratuită de grafice, ilustrații, tabele și hărți cu
date statistice (trebuie însă menționat Serviciul de cercetare al Parlamentului European ca
sursă a acestora).  Imaginile au fost create de EPRS pe baza unor informații  statistice din
sursele menționate în grafic.
 
Acreditare specială în zilele alegerilor
 
Jurnaliștii care doresc să aibă acces în incinta Parlamentului European în timpul zilelor și nopții
electorale trebuie să se înregistreze pentru a primi o acreditare specială. Mai multe detalii sunt
disponibile în ghidul pentru jurnaliști.
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Contacte utile pentru jurnaliştii care acoperă
activităţile Parlamentului European
 
Ofițerii de presă din Parlament și din toate statele membre (birouri de legătură ale PE) acoperă
întreaga  gamă  de  politici  europene  și  răspund  solicitărilor  presei  despre  activitatea
Parlamentului.
 
Serviciul purtătorului de cuvânt
 
Serviciul purtătorului de cuvânt furnizează informații pe teme instituționale și răspunsuri cu
privire la regulamentele, procedurile și organizarea Parlamentului. Pentru răspunsuri la întrebări
frecvente, accesați secțiunea FAQs.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Purtător de cuvânt al PE şi Director General Comunicare
 

Marjory VAN DEN BROEKE
 
Şefa Unităţii Purtătorului de cuvânt
 

Serviciul de presă
 
Ofiţerii de presă din Parlament şi din toate statele membre (birouri de legătură ale PE) acoperă
întreaga  gamă  de  politici  europene  şi  răspund  solicitărilor  presei  despre  activitatea
Parlamentului. Redactează şi distribuie alerte şi comunicate de presă cu privire la dezbateri şi
voturi  în  Parlament,  organizează  conferinţe  şi  seminarii  de  presă  şi  transmite  informaţii
jurnaliştilor.  Date  de  contact  grupate  pe  ţări  şi  pe  domenii.
 
Briefinguri de presă, comunicate de presă şi agenda săptămânală se găsesc în secţiunea Sala
de Presă. Cele mai noi ştiri: @EuroparlPress.
 
Dana POPP

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

(+32) 2 28 44304 (BXL)
(+33) 3 881 74336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
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Ofițer de presă, Bruxelles
 

Bogdan BÂRLA
 
Ofițer de presă Biroul de legătură din București
 

Andra Teodora ŢĂRNEA
 
Ofițer de presă Biroul de legătură din București
 

(+32) 2 28 46330 (BRU)
dana.popp@europarl.europa.eu

(+40) 21 405 08 80 (BUC)
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