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Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât prezența la vot în cadrul 

alegerilor europene, care scade în mod 

constant, în special în rândul celor mai 

tineri alegători, și lipsa interesului 

alegătorilor pentru problemele europene 

reprezintă o amenințare pentru viitorul 

Europei și întrucât este nevoie, prin 

urmare, de idei care să contribuie la 

revitalizarea democrației europene; 

E. întrucât prezența la vot în cadrul 

alegerilor europene, care scade în mod 

constant, în special în rândul celor mai 

tineri alegători, și lipsa interesului 

alegătorilor pentru alegerile europene 

constituie consecința directă a enormului 

deficit democratic pe care a fost 

concepută și construită UE și întrucât este 

nevoie, prin urmare, de cel puțin patru 

reforme profunde ale tratatelor care să 

contribuie la reinstituirea controlului 

democratic asupra instituțiilor UE și la 

revenirea suveranității la națiunile, 

regiunile și popoarele europene. 
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Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât, în pofida acestor reforme, 

alegerile europene sunt încă guvernate cu 

precădere de legi naționale, campaniile 

electorale rămânând naționale, iar 

partidele politice europene nu-și pot 

îndeplini în mod satisfăcător mandatul 

constituțional de a contribui la „formarea 

conștiinței politice europene și la 

exprimarea voinței cetățenilor Uniuni”, 

conform cerințelor articolului 10 

alineatul (4) din TUE; 

L. întrucât alegerile europene trebuie să fie 

guvernate de legi naționale 

Or. en 



 

AM\1076589RO.doc  PE570.911v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.10.2015 A8-0286/38 

Amendamentul  38 

Gerolf Annemans 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 

o nouă ordine constituțională, conferind 

Parlamentului European dreptul de a alege 

Președintele Comisiei Europene
14

, în locul 

unei simple aprobări; întrucât alegerile 

europene din 2014 stabilesc un precedent 

important în această privință și au indicat 

că nominalizarea unor candidați fruntași 

mărește interesul cetățenilor pentru 

alegerile europene; 

U. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 

o nouă ordine constituțională, conferind 

Parlamentului European dreptul de a alege 

Președintele Comisiei Europene
14

, în locul 

unei simple aprobări; întrucât alegerile 

europene din 2014 stabilesc un precedent 

în această privință și au indicat că 

nominalizarea unor candidați fruntași nu 

mărește, conform ratei de participare, 

interesul cetățenilor pentru alegerile 

europene; 

__________________ __________________ 

14
Articolul 17 alineatul (7) din TUE. 

14
 Articolul 17 alineatul (7) TUE. 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

V. întrucât nominalizarea principalilor 

candidați la funcția de președinte al 

Comisiei Europene asigură o legătură 

între voturile exprimate la nivel național 

și contextul european și le permite 

cetățenilor Uniunii să aleagă în 

cunoștință de cauză între diferite 

programe politice; întrucât desemnarea 

unor candidați fruntași prin proceduri 

deschise și transparente întărește 

legitimitatea democratică și 

responsabilizarea; 

V. întrucât nominalizarea principalilor 

candidați la funcția de președinte al 

Comisiei Europene practicată de unele 

partide politice europene la alegerile 

europene din 2014 s-a operat printr-o 

procedură arbitrară, care nu este 

prevăzută în tratate, deoarece Președintele 

Comisiei nu este ales direct, ci ales 

indirect de Parlamentul European
1 a

; 

 __________________ 

 1a
 Articolul 17 alineatul (7) TUE. 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

W. întrucât procedura de nominalizare și 

selecție a candidaților fruntași pentru 

funcția respectivă constituie o expresie 

elocventă a democrației europene; 

întrucât, în plus, aceasta ar trebui să 

constituie o parte integrantă a 

campaniilor electorale; 

W. întrucât procedura de nominalizare și 

selecție a candidaților fruntași pentru 

funcția respectivă nu oferă nicio valoare 

adăugată în ceea ce privește exercitarea 

suveranității populare ci, dimpotrivă, a 

fost concepută să-i inducă pe cetățeni în 

eroare cu privire la forța efectivă a 

controlului democratic asupra instituțiilor 

UE; întrucât, în consecință, aceasta ar 

trebui să fie interzisă în campaniile 

electorale 
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