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Democrația parlamentară europeană 

Deputații europeni 

Procedurile legislative 

Cum se votează  

Valorile și principiile  Uniunii Europene  

 



Parcursul unei legi europene 
 Comisia Europeană inițiază propunerea (care poate veni la 

solicitarea Parlamentului sau a Consiliului European) 

 

 1. Codecizie – Parlamentul și Consiliul iau decizia în comun dacă 
propunerea se referă la învățământ, sănătate, cultură, 
consumatori, cercetare 

 2. Consultare – Avizul Parlamentului este consultativ în cazul 
politicii externe, securitate sau fiscalitate.  

 

   Textul legislativ final este publicat în  
   Jurnalul Oficial al Uniunii Europene!     



Tipuri de proceduri legislative 
 Procedura legislativă ordinară, cunoscută și sub numele de „codecizie”, 

reprezintă principala procedură legislativă a UE 

 Codecizia – utilizată pentru a elabora și adopta aproape toată legislația UE (în 
aproximativ 70-80 de domenii de politici europene).   

 Codecizia - conferă Parlamentului competența de a aproba, respinge sau  
modifica legislația privind  

   piața unică,  

   protecția mediului,  

   protecția consumatorilor,   

   libertățile cetățenești,  

   agricultura,  

   transporturile  

   cercetarea, etc.  



Tipuri de proceduri legislative 
Consultarea: pentru anumite tipuri de legislație (din 

domeniul fiscalității, al politicii externe, al concurenței 
sau al noilor membri ai zonei euro) Parlamentul își dă 
doar avizul consultativ.  

 

Numărul domeniilor de politică incluse în această 
procedură s-a redus considerabil, majoritatea legislației 
fiind cuprinse acum în procedura legislativă ordinară 
(fosta codecizie). 

 



Tipuri de proceduri legislative 

Aprobarea: Uniunea Europeană dorește să primească 

noi state membre sau să încheie acorduri cu țări terțe 

=> este nevoie de aprobarea Parlamentului  

Parlamentul nu poate modifica detalii din aceste 

acorduri  

Deputații în Parlamentul European au respins Acordul 

comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) și au 

refuzat să permită transferurile de date bancare către 

SUA prin intermediul rețelei SWIFT. 



Puterile Parlamentului European 

Dreptul la inițiativă: Parlamentul poate solicita 

Comisiei să propună noi acte legislative și adesea 

face acest lucru după ce examinează programul 

anual de lucru al Comisiei. 

Funcția de control sau supraveghere a celorlalte 

ramuri ale puterii, în scopul asigurării 

responsabilității democratice.  

 



Puterile Parlamentului European 



Puterile Parlamentului European 
 Competenţe de numire - rolul-cheie în alegerea Comisiei, organizează 

audierile președintelui și ale membrilor Comitetului executiv al Băncii 

Centrale Europene, precum și ale membrilor desemnați pentru Curtea de 

Conturi. 

 Controlul parlamentar asupra Băncii Centrale Europene (BCE) -  

președintele BCE răspunde, o dată la trei luni, în fața Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare din PE.   

 Anchetele parlamentare -  poate forma o comisie temporară, fie pentru a 

ancheta un subiect de interes public, fie pentru a cerceta presupuse cazuri 

de încălcare a legislației europene sau de gestiune defectuoasă. 

 Întrebările parlamentare - Deputații în Parlamentul European pot adresa 

întrebări cu solicitare de răspuns scris sau oral, cu  scopul de a trage la 

răspundere celelalte instituții ale Uniunii. 

 



Deputații 

europeni 



Membrii Parlamentului European 
 Parlamentul European are 751 de deputați aleși în cele 28 de state 

membre   

 Fiecare stat membru poate decide forma pe care o vor lua alegerile pe 
teritoriul său, dar trebuie să garanteze egalitatea de gen și votul secret.   

 Locurile în Parlament sunt alocate în funcție de populația fiecărui stat 
membru  

 Deputații sunt grupați în funcție de afinitățile politice – grupuri politice 
europene  - și nu în funcție de naționalitate.   

 Cel puțin o treime dintre deputații din PE sunt femei.   

 Descrierile europarlamentarilor sunt disponibile (cu țara, grupul politic, 
comisia din care face parte, precum și date de contact) aici 
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html(link) 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html


Grupurile politice  
Deputații europeni activează în grupuri politice. Numărul minim de deputați 
necesar pentru a forma un grup politic este de 25.  
 
Un deputat poate aparține unui singur grup politic.  

 Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

 Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

 Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

 Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa 

 Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

 Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

 Grupul Europa Libertății și Democrației Directe 

 Grupul Europa Națiunilor și a Libertății 

 Deputați neafiliați 

 

 



Cum se iau deciziile în PE 
 Grupurile politice decid temele și dosarele ce vor fi dezbătute în plen 

 Reprezentanții Comisiei Europene şi ai Consiliul Uniunii Europene 
participă la ședințele plenare   

 Toate dezbaterile din ședințele plenare sunt transmise live   

 Ordinea de zi (stabilită de Conferința președinților grupurilor politice) este 
stabilită și publicată din timp  

 Ea este disponibilă pentru mass media, publicul larg și oricăror grupuri 
interesate de rezultatele unui vot sau o dezbatere.   

 Ordinea de zi a fiecărui plen este disponibilă pe site-ul PE la:  

http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html (februarie 2017) 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html


Resurse  
 Dezbateri, analize, dosare de actualitate ale PE   

https://www.europarltv.europa.eu/ro/home 

 

 Resurse și instrumente de informare (link) 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/content/20140715IFG52483/html/Plenary-at-a-

glance 
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Vă mulțumesc 
 

 

bianca.toma@crpe.ro 
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