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PREFAȚA
PREȘEDINTELUI
Dumneavoastră, cetățenii Europei din
cele 28 de colțuri ale Uniunii, ați decis
componența Parlamentului European.
I-ați ales pe cei 751 de deputați în
Parlamentul European. Mulțumită
votului dumneavoastră, deputații aleși
pot modifica legislația europeană prin
amendamentele pe care le prezintă,
urmărind interesele dumneavoastră.
Deputații aleși de dumneavoastră mi-au
încredințat sarcina de a prezida și de
a reprezenta Parlamentul European în
așa fel încât acesta să fie un adevărat
ambasador al voinței și aspirațiilor
europenilor. Obiectivul meu ca
președinte este să creez o legătură mai
strânsă între Europa și cetățenii săi.
Voi face tot ce îmi stă în putință pentru
a mă asigura că Parlamentul și membrii
săi răspund nevoilor și aspirațiilor
dumneavoastră cât mai eficace
posibil. Uniunea Europeană trebuie

să realizeze acțiuni concrete pentru
a găsi răspunsuri la chestiunile care vă
preocupă în domenii precum ocuparea
forței de muncă și creșterea, securitatea,
migrația și schimbările climatice.
Uniunea Europeană este un instrument
extraordinar, care a adus prosperitate
și stabilitate. Uitându-ne în urmă, ne
dăm seama că o Uniune Europeană
unită reprezintă visul devenit realitate
al unei Europe fără războaie. Bunicii
noștri și-au putut vedea copiii și nepoții
crescând în vremuri în care pacea și
respectarea drepturilor fundamentale
sunt asigurate.
Felul în care Europa a creat legături
strânse între țările și cetățenii săi
a dus la evoluții economice și politice
impresionante, care au sprijinit milioane
de lucrători și întreprinzători cu ajutorul
pieței unice, împlinind și visurile
studenților de a învăța în străinătate.

Totuși, în pofida succeselor de
necontestat, Europa nu a reușit să
găsească întotdeauna răspunsul
potrivit la noile provocări apărute,
suscitând astfel dubii cu privire
la capacitatea instituțiilor UE de
a soluționa problemele cu care se
confruntă.

rezultate. Reprezentanții pe care i-ați
ales lucrează intens, încercând să
elaboreze legi noi, mai eficace, pe baza
propunerilor prezentate de Comisia
Europeană și exercitând presiuni
asupra acesteia din urmă, astfel încât să
propună soluții în interesul popoarelor
europene.

De aceea, trebuie să depunem eforturi
pentru a îmbunătăți Uniunea, pentru
ca aceasta să își îndeplinească mai bine
misiunea, deoarece suntem conștienți
că, acum, mai mult ca oricând, trebuie
să rămânem uniți pentru a apăra
interesele cetățenilor Uniunii. Suntem
conștienți că, divizați, nu vom putea
apăra interesele noastre economice și
comerciale, nu ne vom putea asigura
securitatea și nu vom putea proteja
mediul.

Este datoria noastră, pe care ne-am
asumat-o în momentul în care ne-ați
ales, în mai 2014, iar rezultatele vor fi
evaluate la viitoarele alegeri europene
din 2019.

Suntem pregătiți să înfruntăm
această provocare și depunem
eforturi mari pentru a obține

Participarea dumneavoastră este
fundamentală, întrucât ne stimulează
activitatea de reprezentanți aleși ai
cetățenilor. De aceea, vă rugăm să
ne acordați atenția dumneavoastră
în calitate de cetățeni europeni bine
informați.
Antonio Tajani
Președintele Parlamentului European
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UNIUNEA EUROPEANĂ:
CE ESTE ȘI DE CE EXISTĂ
Uniunea Europeană (UE) este un
parteneriat economic și politic unic
format din 28 de state europene
membre. Aceasta a fost creată după
Al Doilea Război Mondial, pentru
a încuraja cooperarea economică,
principiul care stă la baza sa fiind
că statele care întrețin relații
comerciale unele cu celelalte devin
interdependente din punct de vedere
economic și, astfel, mai predispuse să
evite conflictele. Uniunea Europeană
este întemeiată pe statul de drept:
orice acțiune a sa se întemeiază pe
tratate, care sunt convenite de toate
statele membre.

Uniunea Europeană acordă o atenție
deosebită menținerii caracterului
transparent și democratic al instituțiilor
sale. Parlamentul European este o
adunare parlamentară multinațională
unică, aleasă în mod direct de către
cetățeni. Cei 751 de membri ai
Parlamentului European reprezintă
peste 500 de milioane de cetățeni din
28 de state membre. Cetățenii europeni
pot participa la procesul politic în mai
multe moduri. De pildă, ei pot vota la
alegeri, își pot contacta deputatul care
îi reprezintă în Parlamentul European,
pot adresa petiții Parlamentului
European sau pot lansa o inițiativă
cetățenească prin care să îi solicite
Comisiei Europene să pregătească
o propunere legislativă.

Adresați o petiție Parlamentului European:
europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00533cec74/Petitions.html

PRINTRE PRINCIPALELE REALIZĂRI
ALE UNIUNII EUROPENE
SE NUMĂRĂ:

Ô

2. Eliminarea controalelor vamale

dintre statele membre: cetățenii pot
călători fără opreliști în cea mai mare
parte a continentului european și, de
asemenea, este mult mai ușor să trăiești
și să muncești peste hotare în Europa.

1. O jumătate de secol

3. Piața unică: aceasta

de pace, stabilitate și
prosperitate, factori ce au
îmbunătățit considerabil
standardele de trai pentru
milioane de europeni.

permite libera circulație
în Uniunea Europeană
a majorității bunurilor,
serviciilor, capitalurilor și
persoanelor și reprezintă
principalul motor economic
al UE.

4. Crearea monedei

6. O politică externă și de

securitate comună, permițând
Uniunii Europene să se exprime
cu o singură voce cu privire
la problemele internaționale.
Uniunea Europeană acționează
unitar și, atunci când acordă
ajutor statelor nemembre,
monitorizează problemele în
materie de drepturile omului
la nivel mondial și gestionează
relațiile comerciale cu
state nemembre.

unice – euro – utilizată
în prezent în majoritatea
statelor membre ale Uniunii
Europene, care a înlesnit
și mai mult comerțul și
circulația în interiorul
Uniunii Europene.

5. Respectarea valorilor demnității

umane, libertății, democrației,
egalității, statului de drept și
drepturilor omului – valori prevăzute
în Carta drepturilor fundamentale
a UE. Instituțiile și guvernele UE
au obligația juridică de a susține
aceste valori oricând aplică
dreptul european.

INSTITUȚIILE
UNIUNII EUROPENE
SCURTĂ PREZENTARE A PRINCIPALELOR
INSTITUȚII ALE UE ȘI A ROLULUI ACESTORA

Ô
PARLAMENTUL EUROPEAN
Este singura instituție a Uniunii Europene aleasă în mod direct.
Îi reprezintă pe cei 500 de milioane de locuitori ai UE. Joacă un
rol-cheie în alegerea președintelui Comisiei Europene. Împarte
cu Consiliul Uniunii Europene puterea bugetară și puterea
legislativă.

CONSILIUL EUROPEAN
Prioritățile generale ale UE sunt stabilite de Consiliul European,
care reunește lideri naționali și europeni. Consiliul European
funcționează sub conducerea unui președinte și este format
din șefii de stat sau de guvern din statele membre, precum
și din președintele Comisiei Europene.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
Consiliul Uniunii Europene reprezintă guvernele statelor
membre. Președinția Consiliului este exercitată de statele
membre prin rotație.

COMISIA EUROPEANĂ
Este organul executiv al UE și răspunde de propunerea
și punerea în aplicare a actelor legislative europene, de
monitorizarea respectării tratatelor și de gestionarea zilnică
a activităților Uniunii Europene.

CURTEA DE JUSTIȚIE
Este instanța supremă în materie de drept european. Aceasta
interpretează și asigură aplicarea uniformă a legislației UE în
toate statele membre.

CURTEA DE CONTURI
Curtea de Conturi controlează finanțele UE. În calitate de auditor
extern, aceasta contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare
a UE și exercită rolul de gardian independent al intereselor
financiare ale cetățenilor Uniunii.

C

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Este banca centrală a monedei unice europene, euro. Sarcina
principală a BCE este de a menține puterea de cumpărare a euro
și, astfel, stabilitatea prețurilor în zona euro.

Aflați mai multe despre instituțiile și organele UE la adresa:
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm

PARLAMENTUL EUROPEAN,
COMPETENȚELE ȘI ROLURILE SALE
Parlamentul European (PE) este un exemplu unic de transpunere în practică
a democrației multinaționale și multilingve. Deputații aleși în Parlamentul European
se implică în dezbateri publice și joacă un rol esențial în elaborarea politicilor Uniunii
Europene. Principalele lor domenii de acțiune includ:

PUTEREA LEGISLATIVĂ
Parlamentul European decide în
comun cu Consiliul UE cu privire la
actele legislative care influențează
viața de zi cu zi a cetățenilor Uniunii.
Printre temele acestor acte legislative
se numără libera circulație și protecția
consumatorilor, mediul și majoritatea
sectoarelor economiei. Statele
membre își păstrează dreptul de
veto în domenii cum ar fi securitatea
socială, impozitarea și afacerile
externe sau apărarea. În unele
domenii, Consiliul trebuie să obțină

aprobarea Parlamentului European
înainte de a lua o decizie. Dar chiar
și domeniile în care statele membre
decid singure, cum ar fi educația și
cultura, fac de multe ori obiectul
unor măsuri de sprijin din partea UE,
cum ar fi programul Erasmus+, care
oferă tinerilor europeni posibilitatea
de a studia, de a desfășura activități
de voluntariat, de a se forma sau de
a dobândi experiență profesională
în străinătate.

Implicați-vă în elaborarea politicilor europene:
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_ro.htm

ÎN 2012, DUPĂ CUM SE ȘTIE, PARLAMENTUL EUROPEAN A RESPINS
CONTROVERSATUL ACORD COMERCIAL DE COMBATERE A CONTRAFACERII (ACTA).
Acest tratat multinațional urmărea să
stabilească standarde internaționale
pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.
Cu toate acestea, organizațiile care
reprezintă cetățenii și unele interese
neguvernamentale au susținut că ACTA
ar putea încălca o serie de drepturi
fundamentale, inclusiv libertatea de
exprimare și dreptul la viață privată.

dezvoltare și publicul larg. Semnarea
acestui acord de către UE și de multe
dintre statele membre a provocat
proteste în toată Europa. Sub presiunea
societății civile, exercitată și prin
intermediul a cinci petiții – dintre
care una era semnată de 2,8 milioane
de cetățeni – Parlamentul European
a examinat cu atenție acordul și în final
l-a respins.

În plus, negocierea în secret a acordului
a exclus din acest proces grupurile
societății civile, țările în curs de

Acest lucru a pus efectiv capăt
acordului, adică textul legislativ nu a
putut fi adoptat de niciun stat membru.

PUTEREA BUGETARĂ
Competențele bugetare reprezintă
una din prerogativele fundamentale
ale oricărui parlament: cel care alocă
fondurile are competența de a stabili
prioritățile politice. La nivelul UE,
această competență este împărțită

între Parlamentul European și Consiliu.
Împreună, aceste instituții adoptă cadrul
financiar multianual o dată la șapte
ani și examinează și aprobă bugetul
anual pentru anul următor, precum
și cheltuielile aferente anului anterior.

BUGETUL UE PE TERMEN LUNG 2014 -2020
Plafoane de cheltuieli (în EUR) pe șapte ani

Ô

38,9 %

Conservarea și gestionarea resurselor naturale
Politica agricolă comună și dezvoltarea rurală
(373,2 miliarde EUR)

13,1 %

Competitivitate pentru creștere și ocuparea forței
de muncă
Cercetare și tehnologie (125,6 miliarde EUR)

6,4 %

Administrație
(61,6 miliarde EUR)

6,1 %

UE ca actor global
Afaceri internaționale (58,7 miliarde EUR)

1,6 %

Libertate, securitate și justiție
Afaceri interne (15,7 miliarde EUR)

33,9 %

Coeziune pentru creștere și ocuparea forței de muncă
Ocuparea forței de muncă, coeziune teritorială și cooperare
(325,1 miliarde EUR)

100 %

Cheltuieli totale (960 de miliarde EUR)
din care 27 de milioane EUR cheltuieli de compensare
pentru Croația

Mai multe informații referitoare la bugetul UE:
europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/003dcd4001/The-budget-procedureexplained.html

PUTEREA DE CONTROL
Parlamentul European monitorizează
utilizarea corectă a fondurilor Uniunii
Europene. La numirea președintelui
Comisiei Europene se ține seama
de rezultatele alegerilor europene.
De altfel, Parlamentul are sarcina de
a-l alege pe președintele Comisiei
și de a aproba numirea Comisiei
(președintele și colegiul comisarilor)
și poate forța demisia acesteia.
Comisarilor li se solicită adeseori să-și
apere politicile în fața Parlamentului,
iar președintele Consiliului European
și Înaltul Reprezentant al Uniunii

pentru afaceri externe și politica de
securitate se prezintă în mod regulat în
fața Parlamentului, pentru a-i informa
pe deputați și a răspunde întrebărilor
acestora. În ultimii ani, a crescut
considerabil numărul discuțiilor purtate
de Parlament cu principalii factori de
decizie în materie de euro, în încercarea
de a clarifica în mai mare măsură modul
în care sunt luate deciziile monetare.
În acest sens, PE a devenit unul dintre
puținele foruri care acționează pentru
a îmbunătăți transparența guvernanței
zonei euro.

Mai multe informații cu privire la competențele și procedurile PE:
europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

PARLAMENTUL EUROPEAN
ȘI APĂRAREA LIBERTĂȚII
ȘI DEMOCRAȚIEI
În calitatea sa de unică instituție
a Uniunii aleasă în mod direct,
Parlamentul își ia foarte în serios rolul
de gardian al libertăților fundamentale,
drepturilor omului și democrației, atât
în Europa, cât și în afara ei. Sarcina
deputaților europeni constă în principal
în reprezentarea cetățenilor la nivelul
UE și apărarea intereselor lor pe lângă
conducerea și instituțiile Uniunii.
Aprobarea PE este necesară pentru
majoritatea acordurilor internaționale
încheiate de UE. Parlamentul este
implicat, de asemenea, în conturarea
politicii UE în domeniul dezvoltării și
ajutorului umanitar pe care îl acordă
Uniunea Europeană. Deputații europeni
exercită o influență tot mai mare asupra
politicii externe a UE și întrețin relații
strânse cu legiuitori din toată lumea.

Adesea deputații europeni acționează
în calitate de observatori la alegeri
în țări din lumea întreagă, pentru
a depista eventuale nereguli. Ei se
asigură că drepturile omului sunt
apărate inclusiv în cadrul acordurilor
economice și comerciale externe
ale UE. De asemenea, Parlamentul
decernează Premiul Saharov, în
semn de recunoaștere a eforturilor
persoanelor sau organizațiilor care
apără drepturile omului, democrația
și libertatea de exprimare și care luptă
împotriva intoleranței și opresiunii în
orice parte a lumii. Printre câștigătorii
anteriori ai premiului se numără Malala
Yousafzai, Nelson Mandela și Aung San
Suu Kyi.

Mai multe informații cu privire la Premiul Saharov acordat de Parlamentul European:
europarl.europa.eu/sakharov

STRUCTURA
PARLAMENTULUI EUROPEAN
COMPONENȚA PE ÎN FUNCȚIE
DE GRUPURILE POLITICE (23.1.2017)

Ô

S&D

189

CRE

74

ALDE

PPE

68

217

GUE/NGL

52

Verzi/ALE

51

EFDD

42
Total

ENF

751

40
NI

18
PPE Grupul Partidului Popular
European (Creștin-Democrat)

GUE/NGL Grupul Confederal al Stângii Unite
Europene/Stânga Verde Nordică

S&D Grupul Alianței Progresiste
a Socialiștilor și Democraților din
Parlamentul European

Verzi/ALE Grupul Verzilor/Alianța Liberă
Europeană

CRE Grupul Conservatorilor
și Reformiștilor Europeni
ALDE Grupul Alianței Liberalilor și
Democraților pentru Europa

EFDD Grupul Europa Libertății
și Democrației Directe
ENF Grupul Europa Națiunilor
și Libertății
NI Deputați neafiliați

REPARTIZAREA LOCURILOR ÎN FUNCȚIE DE
GRUPURILE POLITICE ȘI DE STATELE MEMBRE (23.1.2017)

Ô

GUE/
NGL

PPE

S&D

CRE

ALDE

Belgia

4

4

4

6

Bulgaria

7

4

2

4

Republica Cehă

7

4

2

4

3

Verzi/
ALE
2

1

3

4

3

1

1

Germania

27

6

4

8

13

Estonia

1

1

Irlanda

4

1

1

Grecia

5

4

1

Spania

17

14

8

11

4

Franța

20

13

7

4

6

Croația

5

2

1

Italia

15

30

2

3

Cipru

1

2

1

2

Letonia

4

1

1

1

1

Lituania

3

2

1

3

1

Luxemburg

3

1

1

1

12

4

Malta

3

3

Țările de Jos

5

3

Austria

5

5

Polonia

23

5

Portugalia

8

8

România

12

15

Slovenia

5

1

Slovacia

6

4

3

Finlanda

3

2

2

Suedia

4

6

Regatul Unit
Total UE

217

NI

Total
21

1

3

21

1

34

Ungaria

ENF

17

Danemarca

1

EFDD

13
1

1

2

6

1

11

4
6

2

96

5

54
1

20

3

74
11

1
1

21

15

6

1

73
6
8
11

1

6

2

3

21
6

2

7

3

1

2

4

26

3

4

18

19

1
1

1

2

1

21

4

3

32

1

1

51

8

1

13
13

4

1

1

3

1

4

2

20

20

21

1

1

6

20

1

3

73

189

74

68

52

51

42

40

18
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SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE
PARLAMENTUL EUROPEAN
VIZITAȚI-NE...
Vreți să înțelegeți de unde vin actele legislative ale Uniunii Europene ?
V-ar plăcea să știți unde iau deputații care vă reprezintă deciziile care vă
afectează viața de zi cu zi ?
Parlamentul European vă oferă posibilitatea de a face numeroase vizite interactive la
Bruxelles și la Strasbourg, pentru a înțelege mai bine instituția, istoria sa și contextul
Uniunii Europene în ansamblu. Veți găsi toate informațiile necesare despre aceste vizite
pe site-ul de internet al Parlamentului European (europarl.europa.eu/visiting/ro/).

STAȚIA EUROPA (BRUXELLES)
Veniți să admirați macheta 3D interactivă a Parlamentului European și să aflați
mai multe despre istoria sa, despre clădirile sale, despre vizitatorii de seamă care
i-au trecut pragul, precum și despre activitățile diverse propuse vizitatorilor! Stația
Europa este punctul de pornire a vizitei dumneavoastră în ansamblul de clădiri ale
Parlamentului European.

PARLAMENTARIUM (BRUXELLES)
Aflați mai multe informații despre istoria integrării europene și despre impactul
Uniunii Europene asupra vieții noastre de zi cu zi grație unei tehnologii interactive și
amuzante! Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European este deschis șapte zile
din șapte și nu este necesar să faceți rezervare în prealabil.

JOCUL DE ROLURI PENTRU ȘCOLI (BRUXELLES)
Ai între 14 și 18 ani? Intră, timp de câteva ore, în pielea unui deputat european și
descoperă, într-un mod ludic și novator, procesul decizional din cadrul Parlamentului
European (de luni până vineri, cu rezervare, grupuri formate din 16 până la 32 de
elevi, activitate de două ore și jumătate).

CASA ISTORIEI EUROPENE (BRUXELLES)
Poftiți într-o călătorie în timp prin istoria Europei și puneți-vă imaginația la lucru
creionându-i viitorul! Printre elementele care fac ca acest muzeu să reprezinte o experiență
unică se numără expoziții, vizite ghidate multimedia, materiale didactice, ateliere și
seminare pe diferite teme. Deschidere: mai 2017.

ESPLANADA SOLIDARNOŚĆ 1980 (BRUXELLES)
Esplanada reunește peste 40 de manifestații publice organizate anual de instituțiile
europene, precum și de alte organizații. Nu uitați să consultați programul acestora sau
să vă opriți o clipă ca să vă relaxați, să admirați arhitectura sau să vă lăsați pătrunși de
atmosfera Parlamentului European.

TURUL HEMICICLULUI PENTRU VIZITATORI INDIVIDUALI
(BRUXELLES ȘI STRASBOURG)
Descoperiți hemiciclul de la Bruxelles cu ajutorul ghidului multimedia disponibil în
cele 24 de limbi ale Uniunii Europene, fără a trebui să faceți rezervare în prealabil.
Sunteți curioși să vedeți cum se desfășoară dezbaterile? Asistați la o ședință plenară
la Strasbourg sau la Bruxelles, în tribuna vizitatorilor. Nu este necesar să rezervați în
prealabil, dar locurile sunt limitate.

VIZITE ÎN GRUP LA PARLAMENT (BRUXELLES ȘI STRASBOURG)
Rezervați o vizită pentru grupul dumneavoastră (minimum 10 persoane, de luni până
vineri) și asistați la o prezentare edificatoare a rolului și a activităților Parlamentului,
susținută de un ghid. Vizita include un tur al hemiciclului de la Bruxelles sau de la
Strasbourg.

PROGRAMUL EUROSCOLA (STRASBOURG)
Elevii dumneavoastră au între 16 și 18 ani și provin din unul dintre cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene? Parlamentul îi invită să se așeze confortabil în scaunele
din hemiciclul Parlamentului pentru a purta dezbateri, a negocia, a adopta rezoluții
și a descoperi, într-un cadru dinamic și multilingv, procesul de luare a deciziilor din
Parlamentul European.

PARLAMENTUL – APROAPE DE DUMNEAVOASTRĂ
Participați la evenimente de informare, expoziții și dezbateri pe teme europene
organizate de birourile de informare ale Parlamentului European în toate
statele membre!
BIROUL DE INFORMARE AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ÎN ROMÂNIA

DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI, NU EZITAȚI
SĂ NE CONTACTAȚI:

Strada Vasile Lascăr nr. 31
et. 1, sector 2
020492 București
ROMÂNIA
Tel. +40 214050880
epbucarest@europarl.europa.eu
www.europarl.ro

Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIQUE
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/ro/

... SAU ȚINEM LEGĂTURA!
VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU:
Aici puteți urmări în direct dezbaterile din plen, puteți găsi datele de contact
ale deputaților europeni din țara dumneavoastră, precum și o mulțime de informații,
de la cele mai recente știri la studii și rapoarte pe teme specifice:
europarl.europa.eu

ALĂTURAȚI-VĂ COMUNITĂȚII NOASTRE DE PE FACEBOOK
ȘI IMPLICAȚI‑VĂ ÎN DEZBATERE:
facebook.com/europeanparliament

URMĂRIȚI-NE PE TWITTER:
twitter.com/europarl_ro

URMĂRIȚI TOȚI DEPUTAȚII EUROPENI ȘI PARTIDELE POLITICE
ÎN TIMP REAL:
epnewshub.eu
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