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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la discriminarea cu care 
se confruntă deputații neafiliați din Parlamentul European

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât toți deputații europeni sunt aleși prin vot universal, fie că sunt membri ai unui 
grup politic, fie că sunt neafiliați;

B. întrucât este de neconceput ca în Parlament, care ar trebui să fie o instituție democratică, 
anumite categorii de deputați să nu se poată bucura de aceleași drepturi ca și ceilalți;

C. întrucât, în exercitarea mandatului, deputații neafiliați sunt victime ale multor forme de 
discriminare, și anume ale faptului că nu pot participa la reuniunile coordonatorilor din 
cadrul comisiilor (articolul 205), că le este aproape imposibil să fie raportori sau 
raportori alternativi (idem), că nu pot fi președinți sau vicepreședinți (articolul 204 și 
repartizarea pe grupuri politice în funcție de sistemul d'Hondt) și că nu pot să-și 
numească un reprezentant în cadrul Conferinței președinților prin vot democratic 
(articolul 26);

D. întrucât, mai mult, deputații neafiliați fac obiectul unui control administrativ excesiv de 
birocratic și de meticulos în raport cu deputații din grupurile politice formate,

1. apreciază că toți deputații europeni trebuie să fie în măsură să-și desfășoare neîngrădit 
activitatea parlamentară;

2. solicită Comisiei pentru afaceri constituționale să anuleze toate dispozițiile din 
Regulamentul de procedură care sunt discriminatorii față de deputații neafiliați.


