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Parlamentul European 

 Parlamentul European a fost înfiinŃat prin Tratatul de la Roma (1957) pentru a 

reprezenta “popoarele statelor reunite în cadrul Uniunii Europene", fiind singura instituŃie a cărei 

componenŃă este stabilită prin alegeri libere, la nivel european, şi ale cărei şedinŃe şi deliberări 

sunt publice. IniŃial, Parlamentul European a fost organizat ca un ansamblu deliberativ, cu 

funcŃie consultativă şi constituit din membri ai parlamentelor naŃionale. Tratatele de la 

Maastricht şi de la Amsterdam au adus schimbări majore ale rolului sau, acesta devenind un 

organ cu funcŃii politice şi cu puteri legislative şi bugetare. Primele alegeri parlamentare generale 

si directe au avut loc în iunie 1979, din acel moment desfăşurându-se sistematic o dată la fiecare 

5 ani. Ultimele alegeri au avut loc în 2004, următoarele fiind prevăzute pentru anul 2009. 

Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct şi prin sistemul 

reprezentării proporŃionale, fiind grupaŃi în funcŃie de partidele politice pe care le reprezintă şi nu 

in functie de naŃionalităŃile lor (există însă şi membri independenŃi). Alegerile parlamentare se 

desfăşoară la nivel de state membre, pe bază de sisteme diferite, astfel: 

• la nivel regional : Marea Britanie, Italia şi Belgia; 

• la nivel naŃional: FranŃa, Spania, Danemarca; 

• sistem mixt: Germania. 

În Belgia, Grecia şi Luxemburg, votul este obligatoriu. Numărul de locuri ce îi revine 

fiecărui stat membru în Parlamentul European este stabilit în funcŃie de populaŃia statului 

respectiv, pe baza unui sistem de proporŃionalitate ce permite reprezentarea convenabilă a 

statelor cu o populaŃie mai mică. Astfel, un parlamentar luxemburghez reprezintă 72 000 de 

persoane, în timp ce unul german reprezintă 829 000 de persoane, unul italian – 662 000 

persoane şi unul suedez – 402 000 persoane. 

  Stat membru  Locuri     Sat membru  Locuri 

 Germania 99    Danemarca 14 

 Franta 78    Finlanda 14 

 Regatul Unit  78    Slovacia 14 

 Italia 78    Irlanda 13 

 Spania 54    Lituania 13 

 Polonia 54    Letonia 9 
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 łările de Jos 27    Slovenia 7 

 Belgia 24    Cipru 6 

 
Republica 
Cehă 

24    Estonia 6 

 Grecia 24    Luxemburg 6 

 Ungaria 24    Malta 5 

 Portugalia 24    Romania 35 

 Suedia 19    Bulgaria 18 

 Austria 18 
Click pe stegulet pentru 

marire! 

Din punct de vedere al organizării, Parlamentu European are următoarele structuri: 

         - Preşedinte – reprezintă Parlamentul la evenimentele cu caracter oficial şi în relaŃiile 

internaŃionale, prezidează sesiunile plenare ale Parlamentului şi sedinŃele interne; 

          - Biroul parlamentar  - organul de reglementare responsabil cu bugetul Parlamentului, 

cu problemele administrative, organizatorice şi de personal; 

     - ConferinŃa preşedinŃilor – organ politic al Parlamentului, constituit din Preşedintele 

Parlamentului şi preşedinŃii grupărilor politice, responsabil cu stabilirea ordinii de zi a 

şedinŃelor plenare, fixarea calendarului activităŃilor desfăşurate de organismele parlamentare şi 

stabilirea competenŃei comisiilor si delegatiilor parlamentare, precum şi a numărul membrilor 

acestora; 

     - Comitetele – organizează activitatea Parlamentului pe domenii de activitate şi sunt 

împărŃite în comitete permanente (17), comitete temporare (6) şi comitete parlamentare mixte ce 

menŃin relaŃiile cu parlamentele Ńărilor candidate; 

       - Secretariatul – format din 3 500 de funcŃionari ce lucrează în serviciul Parlamentului. 

           Rolul Parlamentului în cadrul Uniunii Europene are în vedere: 

    1. examinarea şi adoptarea legislaŃiei comunitare, alături de Consiliul UE (Consiliul de 

Miniştri), prin procedura de codecizie; 

    2. aprobarea (şi monitorizarea) bugetului UE; 

    3. exercitarea funcŃiei de control asupra altor instituŃii UE, cu posibilitatea de a înfiinŃa 

comisii de anchetă; 
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   4. aprobarea acordurilor internaŃionale majore, cum ar fi acordurile privind aderarea de 

noi SM şi acordurile comerciale sau de asociere între UE şi alte Ńări. 

  De asemenea, PE numeşte Ombusdmanul European pe o perioadă de cinci ani 

(echivalentă mandatului parlamentar), menŃinând astfel legătura cu cetăŃenii UE.  

         Sediul Parlamentului European este la Strasbourg, unde se Ńin şedinŃe în fiecare lună, 

timp de o săptămână. Unele şedinŃe se Ńin la Bruxelles, iar Secretariatul General se află la 

Luxemburg.  

         Procedurile de decizie aplicabile la nivelul Parlamentului sunt: 

• procedura de codecizie – Parlamentul împarte puterea legislativă cu Consiliul; 

• procedura de cooperare – Parlamentul poate influenŃa deciziile Consiliului prin 

dreptul de a aduce amendamente propunerilor acestuia – această procedură a fost limitată, 

în urma Tratatului de la Amsterdam, la câteva situaŃii ce privesc uniunea economică şi 

monetară; 

• procedura de consultare – Parlamentului îi este cerută o opinie, ce este fundamentată 

de unul din comitetele sale; 

• procedura de aviz conform – acordul Parlamentului este obligatoriu pentru adoptarea 

unor anumite acte legislative. 

           Tratatul de la Nisa a adus următoarele modificări privind funcŃionarea Parlamentului 

European: 

    - fixarea numărului de locuri la 732; 

  - extinderea procedurii de codecizie; 

  - extinderea rolului de co-legislator, prin acordarea dreptului de a înainta acŃiuni CurŃii de 

JustiŃie (in aceleaşi condiŃii ca şi celelalte instituŃii). 

Reforma instituŃională propusă de ConstituŃia europeană are în vedere: 

    - stabilirea unui prag de minim 4 euro-parlamentari pentru fiecare stat membru; 

    - creşterea (până aproape de dublare)  rolului Parlamentului European în procesul de 

decizie. 


