
 

Întrebări și răspunsuri
despre tranziția dintre legislaturile Parlamentului
European
 
 
Ce se regăsește pe ordinea de zi a sesiunii constitutive a celei de-a noua legislaturi (2-4
iulie 2019)?
 
Cetățenii europeni au ales noii membri ai Parlamentului European în cadrul alegerilor europene
din 23-26 mai 2019. Deputații nou-aleși, ce vor reprezenta interesele cetățenilor europeni până
în 2024, se vor reuni în sesiunea plenară constitutivă în perioada 2-4 iulie. Aceștia își vor alege
Președintele, 14 Vice-președinți și 5 Chestori. Va fi decis de asemenea numărul de membri ai
comisiilor și sub-comisiilor permanente, lansând astfel cea de-a noua legislatură. În săptămânile
ce vor  urma,  comisiile  vor  organiza primele reuniuni  pentru a-si  alege președinții  și  vice-
președinții.
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De ce prima sesiune va începe într-o zi de marți?
 
Regulamentul de procedură precizează că Parlamentul trebuie să se reunească în prima zi de
marți după o perioadă de o lună în urma alegerilor europene (Regula 146, paragraful 2).
 
Articolul 146 : Convocarea Parlamentului
 
 1. În conformitate cu articolul 229 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, Parlamentul se reunește de plin drept în fiecare an, în a doua zi de marți a lunii
martie. Acesta hotărăște în mod suveran cu privire la durata întreruperilor sesiunii.
 
 2. De asemenea, Parlamentul se reunește de drept în prima zi de marți după expirarea unui
termen de o lună de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Actul din
20 septembrie 1976.
 
 3. Conferința președinților poate modifica durata întreruperilor stabilite în conformitate cu
alineatul  (1)  printr-o decizie motivată luată cu cel  puțin cincisprezece zile înainte de data
stabilită anterior de Parlament pentru reluarea sesiunii. Reluarea sesiunii nu poate fi amânată
cu mai mult de două săptămâni.
 
 
4. La cererea majorității membrilor care compun Parlamentul sau la cererea Comisiei sau a
Consiliului, Președintele, după consultarea Conferinței președinților, convoacă Parlamentul cu
titlu excepțional.
 
De asemenea,  Președintele  poate  convoca  cu  titlu  excepțional  Parlamentul,  cu  acordul
Conferinței  președinților,  în  caz  de  urgență.
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Cine va prezida prima sesiune?
 
Sesiunea în care este ales un nou Președinte este prezidată de către Președintele în exercițiu
sau, dacă acest lucru nu este posibil, de către unul dintre Vice-președinții în exercițiu, sau, în
absența lor, de către deputatul care este în funcție de cea mai lungă perioadă de timp.
 
Parlamentul European își alege Președintele dintre membrii săi.
 
Articolul 14 : Președintele provizoriu
 
1. În cadrul ședinței prevăzute la articolul 146 alineatul (2), precum și în orice altă ședință
consacrată alegerii Președintelui și Biroului, Președintele aflat la sfârșit de mandat, sau, în lipsa
acestuia, unul dintre vicepreședinții aflați la sfârșit de mandat, stabilit în conformitate cu ordinea
precedenței,  sau,  în  lipsa unuia  dintre  aceștia,  deputatul  care  a  deținut  mandatul  pentru
perioada cea mai lungă ocupă funcția de președinte, până la declararea alegerii Președintelui.
 
 2. Sub președinția deputatului care ocupă funcția în mod provizoriu în temeiul alineatului (1) nu
se poate desfășura nicio altă dezbatere decât cea privind alegerea Președintelui sau verificarea
prerogativelor în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf. Orice altă chestiune
legată de verificarea prerogativelor care se ridică sub președinția acestuia este trimisă comisiei
competente.
 
.
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Cum este ales Președintele?
 
Candidații la această funcție pot fi propuși fie de un grup politic, fie de 1/20 dintre membri, adică
minimum 38  de  deputați  europeni  (pragul  redus  introdus  în  Regulamentul  de  procedură
revizuit). Alegerile au loc prin vot secret (conform Articolului 15 din Regulamentul de procedură).
 
Deputații votează prin marcarea numelui candidatului din lista aflată pe un buletin de vot pe
hârtie, care este introdus apoi în urne. Procesul este supravegheat de opt supraveghetori, aleși
prin  tragere  la  sorți  din  rândul  deputaților.  Pentru  a  fi  ales,  un  candidat  are  nevoie  de  o
majoritate  absolută  din  voturile  valabil  exprimate,  adică  de  50% plus  1  (Articolul  16).
 
Buletinele de vot albe sau anulate nu sunt luate în calcul pentru majoritatea necesară. Dacă
niciun candidat nu este ales în primul tur de scrutin, aceiași sau alți candidați pot fi nominalizați
pentru un al doilea tur, în aceleași condiții. Un al treilea tur de scrutin poate fi organizat în
aceleași condiții, dacă este necesar.
 
Dacă nu există un câștigător nici după al treilea tur, primii doi candidați cu cele mai bune scoruri
în runda a treia intră în al patrulea tur de scrutin, cel care obține cele mai multe voturi câștigând
alegerile. Nou alesul Președinte al Parlamentului își preia imediat atribuțiile și poate să țină un
discurs inaugural înainte de a prezida alegerea vicepreședinților și a chestorilor.
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Cum sunt aleși vicepreședinții și chestorii?
 
După ce nou alesul Președinte își preia funcția, Parlamentul va alege două corpuri politice
necesare pentru buna funcționare a activităților sale: cei 14 vicepreședinți și cinci chestori.
 
Candidaturile pentru posturile de vice-președinte urmează reguli similare candidaturilor pentru
funcția de președinte (Regula 15). Cei 14 vice-președinți trebuie să obțină o majoritate absolută
din voturile valabil exprimate. Dacă nu sunt ocupate toate cele 14 poziții în primul tur de scrutin,
un al doilea tur se poate organiza după aceleași reguli. Dacă mai există posturi vacante și după
cel de-al doilea tur de scrutin, se poate organiza și un al treilea, on majoritate relativă fiind
aplicabilă pentru ocuparea posturilor rămase vacante. (Regula 17)
 
Ordinea  în  care  candidații  sunt  aleși  determină  ierarhia  de  precedență.  Dacă  numărul
candidaților propuși este același cu numărul pozițiilor disponibile - 14 - alegerea va avea loc prin
aclamații, votul fiind organizat doar pentru a stabili ierarhia de precedență.
 
O procedură similară va avea loc pentru alegerea chestorilor. În practică, grupurile politice se
asigură că importanța grupurilor  precum și  rezultatele numirii  Președintelui  se reflectă în
numirile  vicepreședinților  și  chestorilor.
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Când vom cunoaște componența comisiilor
parlamentare?
 
În timpul sesiunii constitutive (2-4 iulie), Parlamentul va decide de asemenea asupra comisiilor
parlamentare și  a numărului  de deputați  din fiecare,  în baza unei  propuneri  a Conferinței
Președinților (CP).Propunerea CP este prezentată plenului pentru aprobare (majoritate simplă).
 
Nominalizările vor fi decise de către grupurile politice și anunțate în plen în timpul primei sesiuni
(fără vot, în conformitate cu apendicele Regulamentului de procedură). Comisiile se reunesc în
săptămâna  următoare  pentru  adunările  constitutive  pentru  a-și  alege  președinții  și
vicepreședinții.  Mandatele  acestora  sunt  de  doi  ani  și  jumătate.
 
Comisii  solicită  prezentarea de propuneri  legislative prin  adoptarea de rapoarte,  prezintă
amendamente în sesiunea plenară și desemnează o echipă care să poarte negocierile cu
Consiliul legate de legislația UE. De asemenea, acestea adoptă rapoarte din proprie inițiativă,
organizează audieri la care participă experți și monitorizează celelalte instituții și organe ale UE.
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Câți membri vor face parte din fiecare comisie?
 
În cea de-a opta legislatură, comisiile au fost alcătuite din 25 până la 73 de membri titulari și un
număr echivalent de membri supleanți.
 
Numărul deputaților care vor forma comisiile celei de-a noua legislaturi va fi decis în prima
sesiune plenară, în funcție de propunerea Conferinței Președinților.
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Cine prezidează comisiile?
 
În reuniunea constitutivă, fiecare comisie alege un președinte și până la patru vicepreședinți din
rândul membrilor titulari, iar aceștia alcătuiesc „biroul comisiei”, cu un mandat de doi ani și
jumătate.Componența politică a comisiilor o reflectă pe cea a ședinței plenare.
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Există și alte comisii?
 
Parlamentul poate constitui subcomisii și comisii  temporare speciale, care să se ocupe de
chestiuni specifice, și este împuternicit să creeze comisii  de anchetă care să investigheze
presupuse nereguli sau situații  de administrare defectuoasă a legislației UE.
 
Comisiile speciale din legislatura 2014-2019:
 

TAXE - Decizii fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (și-a încheiat
activitățile în data de 30 noiembrie 2015) 
TAX2 - Decizii fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (și-a încheiat
activitățile în data de 2 august 2016) 
TAX3 - Infracțiuni financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (și-a
încheiat activitățile în data de 28 martie 2019) 
TERR - Terorism (și-a încheiat activitățile în data de 14 noiembrie 2018) 
PEST  -  Procedura  de  autorizare  a  pesticidelor  de  către  Uniune  (și-a  încheiat
activitățile  în  data  de  28  martie  2019)
 

Comisiile de anchetă din legislatura 2014-2019:
 

EMIS - Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (Lucrările comisiei de anchetă
s-au încheiat la 4 aprilie 2017) 
PANA - Spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (Lucrările
comisiei de anchetă s-au încheiat la 13 decembrie 2017)
 

În etapa de conciliere este instituit un comitet de conciliere special.
 
Concilierea este a treia etapă și cea finală a procedurii legislative ordinare (cunoscută sub
numele de „codecizie”). Procedura de conciliere este deschisă atunci când Consiliul nu aprobă
toate amendamentele adoptate de Parlament în cea de-a doua lectură.
 
Comisia de conciliere este formată din două delegații: delegația Consiliului, formată dintr-un
reprezentant al fiecărui stat membru (la nivel de miniștri  sau reprezentanți  ai acestora), și
delegația Parlamentului, formată dintr-un număr egal de eurodeputați. Comisia de conciliere
este  responsabilă  de  redactarea  textului  comun,  care  trebuie  apoi  aprobat  atât  de  către
Parlament,  cât  și  de  către  Consiliu.
 
.
 

Background

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

10 I 18



Cine coordonează activitățile comisiilor?
 
Președinții  comisiilor coordonează activitățile tuturor comisiilor prin intermediul Conferinței
președinților de comisie. Mai multe informații.
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Ce sunt grupurile și cum se formează acestea?
 

Numărul minim de deputați necesar pentru a constitui un grup politic este de 25. Cel
puțin o pătrime din statele membre trebuie să fie reprezentate în cadrul grupului (cel
puțin 7) 
Prin formarea unui grup, deputații recunosc, prin definiție, că au aceleași afinități
politice. În momentul înființării unui grup, Președintele Parlamentului trebuie informat
printr-o declarație în care se specifică scopul acestuia. 
Negocierile pentru formarea noilor grupuri politice încep din 27 mai 
Pentru a fi recunoscute începând cu 2 iulie, grupurile politice trebuie să informeze
asupra componenței acestora până pe 1 iulie 
Un grup politic poate fi creat în orice moment în timpul unei legislaturi
 

 
Care sunt cerințele pentru formarea grupurilor politice?
 
După alegeri, deputații din PE formează grupuri politice. Aceste grupuri reunesc deputați din
diferite state membre în funcție de afinitățile lor politice. Grupurile se pot forma, de asemenea,
mai târziu în cursul legislaturii parlamentare. În finalul celei de-a opta legislaturi, există 8 grupuri
politice în cadrul Parlamentului European.
 
Pentru a obține statutul oficial de grup politic, fiecare grup politic trebuie să fie compus din cel
puțin 25 de deputați aleși în cel puțin un sfert din statele membre (cel puțin 7 state membre). Un
deputat nu poate aparține decât unui singur grup politic.
 
În momentul înființării unui grup, Președintele Parlamentului trebuie informat printr-o declarație
în care se specifică numele grupului, membrii și prezidiul acestuia.
 
În mod normal,  Parlamentul  nu evaluează afinitățile politice ale membrilor unui grup. Prin
formarea  unui  grup,  deputații  recunosc,  prin  definiție,  că  au  aceleași  afinități  politice.
Parlamentul trebuie să aprecieze dacă grupul a fost constituit în conformitate cu Regulamentul
de procedură numai în cazul în care deputații în cauză înșiși neagă că au aceleași afinități
politice.
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Cum sunt finanțate grupurile politice?
 
Grupurile politice pot angaja personal și beneficiază de facilități administrative, finanțate din
bugetul Parlamentului. Biroul Parlamentului stabilește norme privind gestionarea și controlul
acestor fonduri și facilități. Fondurile puse la dispoziția grupurilor sunt destinate nu numai să
acopere cheltuielile administrative și operaționale ale personalului unui grup, ci și costurile
legate de activitățile politice și de informare în relație cu activitățile politice ale Uniunii Europene.
 
Bugetul  nu  poate  fi  utilizat  pentru  a  finanța  niciun  fel  de  campanii  electorale  de  la  nivel
european, național, regional sau local, nici pentru finanțarea partidelor politice la nivel național și
european sau a organismelor subordonate acestora.
 
Nu toți deputații din Parlamentul European fac parte dintr-un grup. Cei care nu fac parte din
niciun grup politic sunt cunoscuți sub denumirea de deputați „neafiliați”. Și aceștia dispun de
personal și beneficiază de drepturi în temeiul normelor stabilite de Birou.
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Cine sunt președinții grupurilor politice și cum sunt
aceștia aleși?
 
În cea de-a opta legislatură, există 8 grupuri politice în cadrul Parlamentului European. Fiecare
grup politic își alege propriul președinte sau propriii președinți. Președinții grupurilor politice și
Președintele PE formează Conferința președinților
 
Conferința președinților organizează activitățile și planificarea legislativă ale Parlamentului,
hotărăște  cu  privire  la  responsabilitățile  și  componența  comisiilor  și  delegațiilor  și  este
responsabilă de relațiile cu alte instituții ale UE, parlamentele naționale și țările din afara UE.
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Cine sunt coordonatorii din cadrul grupurilor și
cum sunt aceștia aleși?
 
Grupurile politice își aleg „coordonatori” pentru comisiile parlamentare. Coordonatorul este
liderul politic al fiecărui grup în cadrul unei comisii. Acesta coordonează poziția grupului cu
privire la diverse subiecte în comisie și, împreună cu președintele și vicepreședinții, organizează
activitatea comisiei.
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Verificarea noilor deputați
 
Prerogativele noilor deputați aleși sunt verificate pentru a se stabili dacă aceștia exercită alte
funcții incompatibile cu statutul de deputat în Parlamentul European. Funcțiile incompatibile
includ statutul de membru al unui guvern sau parlament dintr-un stat membru al UE, al Comisiei
Europene, al Curții de Justiție, al Comitetului director al Băncii Centrale Europene, al Curții de
Conturi  sau  al  Băncii  Europene  de  Investiții.  Nici  funcționarii  activi  ai  instituțiilor  Uniunii
Europene sau ai organismelor înființate prin tratatele UE în vederea administrării fondurilor
comunitare nu au dreptul de a exercita funcția de deputat în Parlamentul European.
 
După ce rezultatele alegerilor sunt anunțate în mod oficial, statele membre ale Uniunii Europene
comunică numelor celor care au obținut un loc în PE, iar Președintele solicită autorităților
competente  din  statele  membre  să  aplice  măsurile  necesare  pentru  a  evita  orice
incompatibilitate  între  funcții.
 
Înainte de a participa la lucrările parlamentare, noii deputați în Parlamentul European a căror
alegere a fost notificată Parlamentului  trebuie să declare în scris că nu dețin nicio funcție
incompatibilă cu cea de deputat în PE. Această declarație trebuie efectuată cel târziu cu șase
zile înainte de ședința constitutivă a Parlamentului.
 
Prerogativele noilor deputați europeni sunt verificate ex post de Comisia pentru afaceri juridice a
Parlamentului, care întocmește o decizie pe baza informațiilor furnizate de statele membre.
Decizia este apoi transmisă Președintelui, care informează plenul în cursul ședinței următoare.
Pe lângă verificarea prerogativelor, Parlamentul ia o decizie cu privire la orice conflict în temeiul
Actului din 20 septembrie 1976, cu excepția celor care intră sub incidența legislației electorale
naționale.
 
În cazul în care s-a stabilit că un deputat exercită o funcție incompatibilă, Parlamentul „constată
că locul este vacant”.
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Președintele Comisiei și comisarii
 
Parlamentul European alege președintele Comisiei. Prima oportunitate este a doua sesiune din
luna iulie (15-18 iulie 2019).
 
După alegeri, una dintre primele îndatoriri ale Parlamentului proaspăt constituit este de a alege
noul Președinte al Comisiei Europene (organul executiv al UE). Statele membre numesc un
candidat pentru postul respectiv, însă ținând seama de rezultatele alegerilor europene. În plus,
Parlamentul trebuie să aprobe noul președinte al Comisiei cu majoritate absolută (jumătate din
numărul de deputați plus unu). În cazul în care candidatul nu obține majoritatea necesară,
statele membre trebuie să propună un alt candidat în termen de o lună (Consiliul European
hotărând cu majoritate calificată). Pentru alegerile din 2014, Parlamentul a introdus sistemul de
candidați „cap de listă”. Fiecare partid politic european a prezentat un candidat la funcția de
președinte al Comisiei și partidul care a obținut cele mai multe voturi la alegeri și a putut asigura
o majoritate în PE a putut propune candidatul Parlamentului la numirea în funcția de președinte
al Comisiei.
 
Candidații pentru celelalte portofolii ale Comisiei trebuie să treacă și ei printr-o etapă de strictă
verificare parlamentară înainte de a-și prelua funcția.
 
Consiliul, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, adoptă o listă de comisari candidați,
câte unul pentru fiecare stat membru. Acești comisari desemnați se prezintă în fața comisiilor
parlamentare competente în domeniile de activitate care vor intra în portofoliul lor. Fiecare
comisie se reunește apoi pentru a-și întocmi evaluarea privind cunoștințele de specialitate și
prestația candidatului, care este transmisă Președintelui Parlamentului European. O evaluare
negativă a determinat deja în trecut retragerea unor candidați din proces. Întreaga Comisie,
inclusiv președintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica
de securitate, trebuie să fie apoi supusă unui vot unic de aprobare din partea Parlamentului.
După ce au primit aprobarea Parlamentului, președintele și comisarii sunt numiți în mod oficial
de Consiliul European, care hotărăște cu majoritate calificată.
 
În cazul unei modificări substanțiale a portofoliului pe durata mandatului Comisiei, al completării
posturilor  vacante sau al  numirii  unui  nou comisar  după aderarea unui  nou stat  membru,
comisarii  în  cauză sunt  audiați  din  nou în  fața comisiilor  competente.
 
.
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/


Câți eurodeputați va avea noul Parlament?
 
Noua componență a Parlamentului European (cu 705 membri) va intra in vigoare numai atunci
când Regatul Unit nu va mai fi membru al Uniunii Europene. Atâta timp cât Regatul Unit rămâne
stat membru, actuala componență (751 membri) rămâne valabilă.
 
Pentru statele membre care au obținut mandate suplimentare în noua componență, aceste
mandate vor vi disponibile numai după retragerea Regatului Unit (FR, IT, ES, PL, RO, NL, SE,
AT, DK, SK, FI, IE, HR, EE).
 
Articolul 3.2 din Decizia Consiliului European din iunie 2018 asupra componenței Parlamentului
European
 
(2) Cu toate acestea, în cazul în care Regatul Unit este încă stat membru al Uniunii la începutul
legislaturii 2019-2024, numărul de reprezentanți în Parlamentul European pentru fiecare stat
membru care își preiau mandatul este cel prevăzut la articolul 3 din Decizia 2013/312/UE a
Consiliului  European (4)  până în  momentul  în  care retragerea Regatului  Unit  din  Uniune
produce efecte  juridice.
 
Din momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniune produce efecte juridice, numărul de
reprezentanți în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru este cel stabilit la alineatul
(1) din prezentul articol.
 
Toți reprezentanții  în Parlamentul European care ocupă locurile suplimentare rezultate din
diferența dintre numărul de locuri alocate, în conformitate cu primul și al doilea paragraf, își iau
în primire mandatele în Parlamentul European în același timp.
 
.
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