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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la bilanțul alegerilor europene
(2020/2088(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 10, 14 
și 17 alineatul (7),

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolele 20 și 22,

– având în vedere Declarația 11 cu privire la articolul 17 alineatele (6) și (7) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, anexată la Actul final al Conferinței interguvernamentale 
care a adoptat Tratatul de la Lisabona,

– având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului din 13 iulie 2018 de 
modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 
universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 
septembrie 19761,

– având în vedere Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de 
stabilire a componenței Parlamentului European2,

– având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2018/767 a Consiliului din 22 mai 2018 de 
stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul 
European prin vot universal direct3,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 3 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene4,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare cu privire la încălcări ale 
normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European5,

– având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană, astfel cum a fost modificat6,

1 JO L 178, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 165I, 2.7.2018, p. 1.
3 JO L 129, 25.5.2018, p. 76.
4 JO L 114I, 2.7.2018, p. 1.
5 JO L 85I, 3.7.2019, p. 7.
6 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
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– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației 
electorale a Uniunii Europene7,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 
funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona8,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și 
ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene9,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2018 referitoare la proiectul de decizie a 
Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în 
Parlamentul European prin vot universal direct 10,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului 
European11,

– având în vedere decizia sa din 16 iulie privind alegerea Președintelui Comisiei12,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la ingerințele electorale 
externe și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene13,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0000/2020),

A. întrucât alegerile europene din 2019 au înregistrat cea mai mare prezență la vot din 
ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv că cetățenii europeni consideră că multe dintre 
preocupările lor pot fi tratate la nivelul UE;

B. întrucât rata de participare crescută la vot s-a datorat, în parte, participării crescute a 
tinerilor;

C. întrucât prezența mai mare la vot a avut de-a face, în ultimă instanță, cu avansul 
euroscepticilor, lucru care ar trebui să fie considerat un avertisment pentru integrarea 
europeană, în special în mai multe state membre fondatoare unde partizanii extremei 
drepte și forțele antieuropene au câștigat alegerile;

D. întrucât prezența mai mare la vot este, de asemenea, un semn că cetățenii UE doresc ca 
UE să acționeze rapid și eficient în chestiuni importante, cum ar fi schimbările 
climatice, migrația, protecția drepturilor fundamentale și democratizarea;

E. întrucât egalitatea de gen în rândul deputaților Parlamentului European s-a îmbunătățit 

7 JO C 366, 24.11.2017, p. 7.
8 JO C 252, 18.7.2018, p. 215.
9 JO C 252, 18.7.2018, p. 201.
10 JO C 390, 18.11.2019, p. 170.
11 JO C 463, 18.7.2018, p. 83.
12 Texte adoptate, P9_TA(2019)0002.
13 Texte adoptate, P9_TA(2019)0031.
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(41 % femei în 2019 față de 37 % în 2014);

F. întrucât 15 state membre limitează încă drepturile de vot ale persoanelor cu dizabilități, 
împiedicând astfel participarea relevantă și reprezentarea acestor cetățeni în procesele 
democratice;

G. întrucât reforma Actului electoral din 1976, astfel cum a fost adoptată de Parlamentul 
European în Rezoluția sa legislativă din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul de decizie a 
Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European 
prin vot universal direct, anexată la Decizia 76/787/ECSC, CEE, Euratom a Consiliului 
din 20 septembrie 197614, nu este încă pe deplin ratificată din cauză că Germania, 
Spania și Cipru nu doresc să facă ultimele demersuri necesare în legislațiile lor 
naționale, blocând astfel evoluția cadrului de reglementare a alegerilor europene;

H. întrucât Actul electoral modificat, care mai trebuie ratificat de unele state membre, 
necesită deja alte îmbunătățiri (de exemplu, în ceea ce privește concediul pentru 
creșterea copilului al deputaților în Parlamentul European);

I. întrucât rezultatul alegerilor europene din 2019 a fragmentat reprezentarea politică în 
Parlament, mărind complexitatea procesului decizional;

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 nu a fost ales un Președinte al Comisiei din rândul 
diferiților candidați cap de listă, fapt ce reprezintă un pas înapoi față de procesul stabilit 
în 2014;

K. întrucât procesul candidaților cap de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; întrucât acest 
proces nu prevede, printre altele, pentru candidații cap de listă posibilitatea de a fi 
candidați oficiali în toate statele membre pe liste transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a alege și a vota candidatul cap de listă pe care îl 
preferă; întrucât Parlamentul a menționat această chestiune în decizia sa din 7 februarie 
2018 referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană15;

L. întrucât sistemul candidaților cap de listă trebuie să fie îmbunătățit și oficializat în 
legislația primară a UE, după ce are loc o reflecție interinstituțională temeinică; întrucât 
acest proces de reflecție ar trebui să privească inclusiv rolul politic de facto al Comisiei 
și al Președintelui său, precum și orice modificare aferentă a procesului decizional al 
Uniunii;

M. întrucât, așa cum a recunoscut Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 2018 
referitoare la componența Parlamentului European, îmbunătățirile instituționale, cum ar 
fi listele transnaționale sau transformarea Consiliului într-o a doua cameră legislativă a 
Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene, ar transforma 
radical alegerile europene într-un adevărat scrutin european unic, spre deosebire de 
situația actuală, în care aceste alegeri sunt o colecție de 27 de alegeri naționale separate;

14 JO C 118, 8.4.2020, p. 246.
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.



PE653.777v01-00 6/8 PR\1207390RO.docx

RO

N. întrucât schimburile politice intensificate din Parlament au evidențiat, de asemenea, 
neajunsurile mai multor proceduri în vigoare, cum ar fi audierile comisarilor desemnați, 
în special în ceea ce privește condițiile de evaluare juridică a candidaturilor acestora (de 
exemplu, declarațiile de interese financiare);

O. întrucât procesele democratice atât de la nivelul statelor membre, cât și de la nivelul UE 
au fost luate drept țintă de puteri străine, pentru a influența rezultatul alegerilor și a 
șubrezi Uniunea; întrucât mecanismele instituite de instituțiile europene, cum ar fi codul 
de bune practici împotriva dezinformării și sistemul de alertă rapidă pentru alegeri au 
contribuit la reducerea amestecului extern în timpul campaniei electorale;

P. întrucât solicitările Comisiei către platformele de comunicare socială înainte de alegeri 
au creat confuzie și au avut consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea publicității 
politice la nivel european, aceasta fiind singurul mod în care partidele politice europene 
își pot face publicitate în campaniile electorale pentru alegerile europene; întrucât, în 
special în această privință, instituțiile ar trebui să conceapă o abordare interinstituțională 
care să aibă un impact pozitiv asupra securității și stabilității procesului electoral;

Q. întrucât partidele politice și fundațiile politice europene sunt principalii facilitatori ai 
unei dezbateri politice europene reușite, atât în timpul, cât și în afara alegerilor 
europene;

R. întrucât partidele politice europene se confruntă cu diverse restricții de desfășurare a 
campaniilor electorale pentru alegerile europene și nu au voie să facă campanie pentru 
referendumurile naționale asupra chestiunilor europene,

1. ia act de participarea la vot crescută de la alegerile europene din 2019; este de părere că 
acest lucru arată că tot mai mulți cetățeni consideră că UE se află la nivelul potrivit 
pentru a face față provocărilor vremurilor noastre, cum ar fi schimbările climatice și 
preocupările legate de mediu, inegalitățile sociale și de gen, creșterea durabilă și 
preocupările geopolitice precum migrația și politica externă; îndeamnă, așadar, toate 
instituțiile europene să își asume responsabilitatea și să acționeze în conformitate cu 
mandatul care le-a fost încredințat, direct sau indirect, de cetățeni; regretă atât lipsa de 
hotărâre a Consiliului, cât și lipsa intenției clare de a găsi soluții bazate pe o abordare 
comună;

2. salută creșterea substanțială a participării tinerilor la alegeri; solicită din nou Consiliului 
și Comisiei să țină seama de preocupările tinerilor, care sunt esențiale pentru viața 
generațiilor viitoare;

3. deplânge faptul că rezultatul alegerilor nu a dus la atingerea unui adevărat echilibru de 
gen în Parlament; invită Comisia ca, în cooperare cu Parlamentul și cu alte organisme 
precum Comisia de la Veneția, să formuleze recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în Parlamentul European;

4. observă că se pot face recomandări similare în ceea ce privește exercitarea drepturilor 
de a alege și a fi aleși ale cetățenilor cu dizabilități; reamintește cu deosebită îngrijorare 
faptul că, în mai multe state membre, cetățenii cu dizabilități nu au putut vota în 2019, 
din cauză că în secțiile de votare s-au folosit materiale electorale sau infrastructură 
inadecvate;
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5. este de părere că motivul pentru care procesul candidaților cap de listă nu a reușit să dea 
un Președinte al Comisiei Europene după alegerile din 2019 este pentru că nu a fost 
îmbunătățit în urma experienței din 2014; intenționează să consolideze procesul 
democratic de alegere a Președintelui Comisiei înainte de următoarele alegeri europene 
din 2024;

6. salută viitoarea declarație comună a celor trei instituții europene referitoare la 
Conferința privind viitorul Europei, reamintește angajamentul Președintei Comisiei de a 
aborda chestiunea listelor transnaționale și a procesului candidaților cap de listă ca 
aspecte instituționale prioritare în contextul conferinței;

7. subliniază faptul că Președintele Comisiei este ales de o majoritate a deputaților din 
Parlament, ceea ce necesită, de facto, formarea unei coaliții; recomandă să se inverseze 
procedura electorală, astfel încât Parlamentul să propună și să aleagă Președintele 
Comisiei, după ce obține aprobarea Consiliului European;

8. consideră că rezultatul alegerilor europene a consolidat dimensiunea politică a alegerii 
Comisiei Europene și, prin urmare, a crescut necesitatea unui control mai precis și mai 
obiectiv al declarațiilor de interese ale comisarilor desemnați; cere să se creeze un 
organism independent, dotat cu mijloace adecvate, care să fie responsabil de acest 
control;

9. regretă faptul că atribuirea portofoliilor în cadrul Comisiei se face numai după o logică 
în care interesele naționale au prioritate față de interesul comun european;

10. insistă ca tuturor alegătorilor europeni să li se permită să își voteze candidatul preferat 
la funcția de Președinte al Comisiei; afirmă, așadar, din nou că candidații cap de listă ar 
trebui să poată candida oficial la următoarele alegeri într-o circumscripție europeană 
comună în toate statele membre;

11. consideră că faptul de a acorda alegătorilor europeni un al doilea vot pentru listele 
transnaționale într-o circumscripție europeană comună, alcătuită din partide și mișcări 
politice europene, ar ridica alegerile europene peste nivelul unor campanii exclusiv 
naționale bazate pe interese naționale, în special dacă respectivii candidați cap de listă s-
ar afla în fruntea acestor liste;

12. scoate în evidență că modificările legislației UE propuse în prezentul raport, care 
reflectă rolul politic mai important al Comisiei în cadrul Uniunii, ar trebui să prevadă și 
responsabilitatea individuală și colectivă a Comisiei față de Parlament și Consiliu, 
precum și transformarea Consiliului într-o a doua cameră legislativă a Uniunii;

13. recunoaște că, în pofida faptului că reforma convenită a legii electorale nu a fost încă 
ratificată de unele state membre, sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, cum ar fi 
dispoziții privind votarea la distanță în circumstanțe specifice sau excepționale, precum 
și alegerile într-o circumscripție europeană comună;

14. ia act de eforturile depuse de Comisie și de alte instituții pentru a combate amestecul 
extern pe durata campaniei electorale; reliefează, însă, că resursele financiare și umane 
necesare pentru a contracara aceste atacuri asupra democrației europene, inclusiv la 
nivel național, depășesc de multe ori resursele europene cumulate destinate acestui 
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scop; îndeamnă Comisia și statele membre să crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea amestecului extern;

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia în considerare, în concordanță cu activitatea 
Comisiei speciale pentru ingerințe externe și dezinformare, posibilitatea de a crea de 
urgență o organizație europeană menită să combată amestecul extern; încurajează 
Comisia și Consiliul să colaboreze mult mai strâns cu Parlamentul referitor la aceste 
aspecte, deoarece protecția instituțiilor noastre democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

16. recunoaște rolul important pe care îl au partidele și fundațiile politice europene în 
promovarea unei dezbateri politice europene; evidențiază însă că, din cauza măsurilor 
restrictive adoptate la nivel european și național, partidele politice europene nu pot 
participa pe deplin la campaniile electorale europene; în plus, accentuează că acestea nu 
au voie să facă campanie în referendumurile ce privesc chestiuni europene, inclusiv în 
cazul acordurilor de comerț internațional sau al referendumului din 2016 din Regatul 
Unit privind apartenența la UE;

17. propune să se modifice Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și 
finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene16 pentru a 
permite partidelor și fundațiilor politice europene să participe pe deplin la spațiul politic 
european, făcându-le totodată finanțarea mai transparentă, mai ales când aceasta provine 
de la partide membre din afara UE;

18. consideră că rezultatul alegerilor europene este un semnal clar că este nevoie de o 
reflecție instituțională profundă, care să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei;

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

16 JO L 317, 4.11.2014, p. 1.


