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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind 
alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct 
(2007/2207(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin 
sufragiu universal direct anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976, 
modificată1,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind procedeul electoral al Parlamentului, în 
special rezoluția sa din 15 iulie 19982,

– având în vedere rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind componența Parlamentului 
European,3

– având în vedere concluziile președinției Consiliului European din 14 decembrie 2007,

– având în vedere articolul 39 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană și a Tratatului de instituire a Comunităților Europene, semnat la 13 decembrie 
2007,

– având în vedere articolele 19 alineatul (2), 189, 190 și 191 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene,

– având în vedere articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 38a și articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru 
afaceri juridice (A6-0000/2008),

A. întrucât Tratatul prevede faptul că „Parlamentul European elaborează un proiect pentru a 
permite alegerea prin vot universal direct în conformitate cu o procedură uniformă în toate 
statele membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre”.4

B. întrucât din 1979, Parlamentul a fost ales prin sufragiu direct la fiecare cinci ani și a fost 
martor, în toată această perioadă, la sporirea propriilor competențe și a influenței sale; 

                                               
1 Decizia Consiliului 76/787/CESC, CEE; Euratom (JO L 278, 8.10.1976, p.1) modificată prin Decizia 
Consiliului 93/81 (JO L 33, 9.2.1993, p.15) și prin Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 
21.10.2002, p.1)
2 JO C 292, 21.9.1998, p. 66. (Raportul Anastassopoulos)
3 JO C 227 E, 4.9.2008, p. 132 (Raportul Lamassoure-Severin).
4 articolul 190 alineatul (4) din Tratatul CE
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C. întrucât prin Tratatul de la Lisabona, Parlamentul câștigă noi competențe considerabile în 
ceea ce privește legislația, bugetul, precum și alegerea și controlul Comisiei; 

D. întrucât, chiar în lipsa unui acord cu privire la un procedeu electoral uniform, în această 
perioadă s-a înregistrat o convergență treptată a sistemelor electorale, în special odată cu 
adoptarea universală a reprezentării proporționale în 1999, crearea oficială a partidelor 
politice la nivelul UE1 și desființarea mandatului dual2;

E. întrucât conceptul de cetățenie a Uniunii Europene, introdus în mod oficial în ordinea 
constituțională de către Tratatul de la Maastricht în 1993, inclusiv dreptul de a participa în 
anumite condiții la alegerile europene și municipale din alt stat membru decât cel de 
origine, precum și Carta drepturilor fundamentale, proclamată pentru prima dată la Nisa în 
2002, au contribuit, de asemenea, la dezvoltarea treptată a democrației postnaționale;

F. întrucât recunoașterea populară a funcției democratice importante a Parlamentului rămâne 
totuși scăzută, partidele politice la nivel european sunt încă lipsite de putere, campaniile 
electorale rămân mai degrabă naționale decât europene, acoperirea mediatică a 
Parlamentului continuă să fie slabă, iar prezența totală la vot în cadrul alegerilor pentru 
Parlament a scăzut în mod constant de la 63% în 1979 la 45.6% în 2004;

G. întrucât continuă să existe și în prezent anumite discrepanțe între sistemele folosite de 
către statele membre pentru alegerile în Parlamentul European, în special cu privire la 
circumscripțiile deputaților în PE și la utilizarea votării preferențiale;

H. întrucât numărul de cetățeni UE rezidenți în alt stat membru decât cel de origine, care 
votează în alegerile pentru Parlamentul European este scăzut, iar numărul celor care 
candidează în cadrul alegerilor este neglijabil; întrucât criteriile de rezidență pentru 
dreptul la vot variază între statele membre, la fel ca perioada după care resortisanții unui 
stat membru care își au rezidența în altă țară a UE nu mai beneficiază de dreptul de a vota 
în propria țară;

I. întrucât, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, statele membre beneficiază de 
o capacitatea discreționară considerabilă de a decide cine poate vota în alegerile pentru 
Parlamentul European, dar sunt totuși obligate să respecte principiile generale ale 
legislației comunitare și nu sunt autorizate să trateze diferit categoriile de cetățeni UE care 
se află într-o situație identică3;

J. întrucât propunerea actuală a Comisiei de a facilita participarea electorală a cetățenilor UE 
rezidenți în alt stat membru decât cel de origine este blocată în cadrul Consiliului; întrucât 
propunerile Comisiei nu intenționează în niciun caz să le permită candidaților calificați 
corespunzător de a se prezenta la aceleași alegeri pe mai mult de o listă națională, în ciuda 
faptul că acest lucru nu este interzis de către Act;4

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și 
finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1)
2 Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom, Articolul 1 (7)(b)
3 Cazul C-145/04 Spania v.Marea Britanie [2006] (Gibraltar) și Cazul C-300/04  Eman și Sevinger v. College 
van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
4 vezi Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului 
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K. întrucât există și alte aspecte în legătură cu alegerile în Parlamentul European care 
necesită o reexaminare, inclusiv problema pragurilor electorale, vârsta minimă de 
participare la alegeri, utilizarea votului electronic, reprezentarea echilibrată a bărbaților și 
femeilor în rândul candidaților, drepturile comunităților cu limbi minoritare, data și 
calendarul votării, verificarea prerogativelor deputaților în Parlamentul European, 
ocuparea locurilor vacante, precum și privilegiile și imunitățile deputaților în Parlamentul 
European;

L. întrucât distribuția locurilor parlamentare între statele membre și dimensiunea totală a 
instituției au constituit aspecte de o importanță esențială la fiecare Conferință 
interguvernamentală (CIG) cu privire la revizuirea tratatelor, precum și cu ocazia fiecărei 
aderări a unui nou stat membru;

M. întrucât Tratatul de la Lisabona conferă un caracter oficial principiului de proporționalitate 
descrescătoare în componența Parlamentului și, în plus, prevede faptul că „Parlamentul 
European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii”1 - spre deosebire de definiția 
actuală a deputaților în Parlamentul European ca „reprezentanți ai popoarelor statelor 
reunite în Comunitate”;2

N. întrucât intenția Parlamentului exprimată anterior de a elimina unele anomalii din 
practicile electorale naționale, iar principala sa propunere de a alege un număr de deputați 
în PE de pe o listă electorală transnațională au fost în mare măsură ignorate;

O. întrucât Consiliul a convenit anterior să examineze cererea Parlamentului de a revizui 
Protocolul din 1965 privind privilegiile și imunitățile, după intrarea în vigoare a Statutului 
deputaților;3

P. întrucât Consiliul a convenit anterior să revizuiască Actul din 19764; întrucât, cu toate 
acestea, ultima reexaminare oficială a procedurii electorale de către Parlament a fost 
inițiată în 1998;

Q. întrucât reforma electorală a Parlamentului European trebuie să mențină practica unor 
alegeri libere și echitabile și nu trebuie să încalce proporționalitatea generală a sistemului; 
legea electorală modernizată trebuie să fie durabilă și inteligibilă; trebuie respectate pe 
deplin principiile subsidiarității și ale proporționalității astfel ca uniformitatea să nu fie 
impusă ca un scop în sine; 

1. decide să își reformeze procedura electorală în scopul creșterii popularității Parlamentului 
în Uniune, al reducerii diferențelor dintre procedurile electorale ale statelor membre, 

                                                                                                                                                  
de a alege și de a fi ales în Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru 
în care nu sunt resortisanți (JO L 329, 30.12.1993, p.34) și rezoluția Parlamentului din 26 septembrie 2007 cu 
privire la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au 
reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (OJ C 219 E, 28.8.2008, p. 193) (Raportul Duff)
1 Articolul 14 TUE ( versiunea consolidată)
2 Articolul 189 TEC
3 Declarația din 3 iunie 2005 de către reprezentanții statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului
4 Declarația Consiliului 6151/02 din 22 februarie 2002 prevede că „ dispozițiile prezentului act ar trebui revizuite 
înainte de a doua alegere pentru Parlamentul European desfășurată înainte de intrarea în vigoare a 
amendamentelor la Actul din 1976 care fac obiectul prezentei decizii”, ceea ce înseamnă înainte de 2009.
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precum și al creșterii responsabilității Parlamentului față de cetățenii pe care îi reprezintă;

2. propune, prin urmare, aplicarea următoarelor reforme în timp util, înainte de alegerile din 
2014:

(a) în scopul de a aduce mai aproape cetățenii de Parlamentul European, se vor introduce 
circumscripții teritoriale în toate statele membre cu o populație mai mare de 20 de 
milioane;

(b) statele membre pot înființa circumscripții speciale pentru a răspunde necesităților 
comunităților cu limbi minoritare;

(c) pentru a implica cetățenii prin extinderea gamei de opțiuni disponibile, statele 
membre vor trebui să introducă sisteme de votare preferențială prin care alegătorul 
poate să aleagă dintre candidații aflați pe lista lor preferată („liste semi-deschise”) în 
loc de votarea doar de pe listele de partid („liste închise”);

(d) numărul de deputați aleși de pe listele naționale va fi de 750, de la minim 5 până la 
maxim 95 de locuri pentru fiecare stat membru;

(e) pentru a ușura procedura de distribuire a locurilor în Parlament între statele membre, 
precum și pentru a depolitiza această problemă, va avea loc o redistribuire a 
locurilor, dacă acest lucru este justificat în mod obiectiv de către Eurostat, înainte de 
fiecare alegeri. Decizia va fi adoptată pe o bază strict demografică în funcție de 
populația rezidentă și în conformitate cu principiul proporționalității descrescătoare, 
după cum a fost propus de Parlament și acceptat în principiu de către CIG din 2007.1
Redistribuirea va fi anunțată cu cel puțin 12 luni înainte de sfârșitul mandatului;

(f) pentru a oferi mai multe opțiuni alegătorilor, a consolida dimensiunea europeană a 
campaniilor electorale și a dezvolta rolul partidelor politice europene, se va crea o 
circumscripție suplimentară unică pentru întreg teritoriul Uniunii Europene. Numărul 
de deputați aleși de pe această listă transnațională va fi același cu numărul de state. 
Listele transnaționale vor fi compuse din candidați provenind din cel puțin un sfert 
din state și ambele sexe vor fi reprezentate în mod echilibrat. Fiecare alegător va 
putea vota o dată pentru lista întregii UE, pe lângă votul pentru lista națională sau 
regională. Votarea va fi preferențială în conformitate cu sistemul de liste „semi-
deschise” iar locurile vor fi alocate în funcție de metoda Sainte-Laguë; 2

(g) candidații se pot prezenta la aceleași alegeri atât pentru circumscripțiile de la nivelul 
întregii Uniuni, cât și pentru circumscripțiile naționale și regionale; candidații care își 
au domiciliul oficial în mai mult de un stat membru, precum și candidații cu dublă 
cetățenie care sunt înscriși pe listele electorale relevante pot candida pe mai multe 

                                               
1 Declarația nr.5 anexată la Actul Final al CIG. Formula este: „raportul între populația și numărul de locuri ale 
fiecărui stat membru trebuie să varieze în funcție de populația statului respectiv, astfel ca fiecare deputat al unui 
stat membru mai populat să reprezinte mai mulți cetățeni decât fiecare deputat al unui stat membru mai puțin 
populat și invers, dar și ca niciun stat membru mai puțin populat să nu aibă mai multe locuri decât un stat mai 
populat”.
2 Metoda Sainte-Laguë folosește divizori de 1,3,5,7 etc. și va fi folosită în alegerile europene din 2009 în 
Germania, Letonia și Suedia. Rezultatul este ceva mai proporțional decât metoda D'Hondt.
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liste naționale sau regionale la aceleași alegeri;

(h) se va înființa o autoritate electorală la nivelul UE pentru a reglementa desfășurarea 
alegerilor de pe lista pentru întreaga Uniune și pentru a verifica prerogativele 
deputaților în Parlamentul European, aleși de pe lista respectivă. Autoritatea 
electorală va fi compusă dintr-un reprezentant din fiecare stat membru și va fi 
prezidată de către Comisie;

(i) pentru a reliefa caracterul european al acestei alegeri, scrutinul va avea loc doar în 
zilele de sâmbătă și duminică; 

(j) atât pentru a încuraja prezența la vot în acele state membre în care vacanțele școlare 
și universitare încep în iunie, cât și pentru a-i acorda Parlamentului nou ales mai mult 
timp pentru a se pregăti pentru alegerile președintelui Comisiei, calendarul alegerilor 
va fi devansat din iunie în mai;1

(k) vârsta minimă pentru a vota în alegerile pentru Parlamentul European va fi de 16 ani. 
Vârsta minimă pentru a candida va fi de 18 ani;

(l) Parlamentul va verifica prerogativele deputaților săi pe baza rezultatelor declarate 
oficial de statele membre (inclusiv ocuparea locurilor vacante) și va dispune de 
competența de a lua decizii cu privire la orice diferend; Parlamentul va avea, de 
asemenea, capacitatea de a adopta măsuri împotriva retragerii unui mandat de către 
un stat membru, în cazul în care dispozițiile naționale relevante intră în conflict cu 
legislația primară a Uniunii Europene;

3. decide să sporească la maxim utilizarea tehnicilor de votare electronică în alegerile din 
2014, atât timp cât se garantează că acestea sunt fiabile din punct de vedere tehnic și 
juridic;

4. invită Comisia și statele membre să-și intensifice eforturile de a ajuta cetățenii UE 
rezidenți în alt stat membru decât cel de origine să participe la alegerile europene în țara 
de adopție;

5. invită statele membre să-și armonizeze reglementările cu privire la interzicerea dreptului 
la vot pentru cetățenii lor cu rezidența în alt stat membru în vederea alegerilor 
parlamentare naționale; încurajează statele membre care împărtășesc acest punct de vedere 
să-și întărească cooperarea pe baze bilaterale, prin adoptarea drepturilor reciproce de a 
vota în alegerile naționale;

6. îndeamnă Parlamentul care va fi ales în iunie 2009, în lumina statutului pe care îl va avea 
în acel moment Tratatul de la Lisabona, să analizeze dacă componența Parlamentului 
începând cu 2014 ar trebui să se bazeze, ca în prezent, pe locuitorii rezidenți sau, mai 
degrabă, pe numărul de cetățeni UE de o anumită naționalitate, rezidenți în UE;

7. solicită Comisiei să prezinte Consiliului propuneri pentru amendarea Tratatelor, necesare 

                                               
1 În conformitate cu propunerea din rezoluția Parlamentului European din 1 decembrie 2005 cu privire la 
orientările privind aprobarea Comisiei, JO.C 285, 22.11.2006, p.137 (Raportul Duff).



PE412.180v01-00 8/8 PR\741998RO.doc

RO

pentru punerea în aplicare a acestor reforme și, ulterior, să propună măsurile necesare de 
punere în aplicare a reformelor pentru ca acestea să intre în vigoare în timp util, înainte de 
alegerile pentru Parlamentul European din 2014;

8. îndeamnă CIG cu privire la reforma electorală să modifice, de asemenea, Protocolul din 
1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene pentru a crea un regim 
uniform și supranațional pentru deputații în Parlamentul European;1

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

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2006 cu privire la modificarea Protocolului privind privilegiile și 
imunitățile (JO C 303 E, 13.12.2006, p.830), în care Parlamentul și-a confirmat intenția de a utiliza statele 
membre ca bază parțială pentru revizia prevăzută (decizia Parlamentului European din 3 iunie 2003 cu privire la 
adoptarea Statutului deputaților în Parlamentul European, JO C 68 E, 18.3.2004, p.115)
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