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Apelaţi gratuit EUROPE DIRECT la numărul de telefon: 

00800 6789 1011 
valabil pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Vizitaţi Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est amplasat în sediul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu, 
nr. 9, Piatra Neamţ.

Accesaţi pagina web www.adrnordest.ro la secţiunea dedicată 
Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est.

Trimiteţi un e-mail cu solicitările dumneavoastră la adresa 
europedirect@adrnordest.ro.

Apelaţi Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est la numărul de telefon 

0233 222 432 
Persoana de contact: Roxana Pintilescu, Coordonator Centru 
EUROPE DIRECT Nord-Est.
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Despre Parlamentul European

Parlamentul European este singura instituţie supranaţională ai cărei 
membri sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal direct, 
reprezentând cetăţenii statelor membre. Aleşi o dată la cinci ani, 
numărul deputaţilor a crescut în paralel cu extinderile succesive 
ale Uniunii Europene. 

Sedii:
● la Strasbourg, pentru cele 12 sesiuni plenare;
● la Bruxelles, pentru sesiunile plenare suplimentare şi reuniunile 
Comisiilor parlamentare;
● la Luxemburg, unde îşi desfăşoară activitatea 3 500 din cei 5 000 
de funcţionari ai Secretariatului General.

Roluri:
● adoptarea legilor europene, împreună cu Consiliul, pentru multe 
din politicile europene;
● supravegherea celorlalte instituţii europene, în special a Comisiei 
Europene, Parlamentul având dreptul de a aproba sau de a respinge 
numirea comisarilor;
● aprobarea, împreună cu  Consiliul, a bugetului general al UE.

Structură:
● 1 Preşedinte ales la fiecare 2,5 ani;
● 14 Vicepreşedinţi care asistă Preşedintele în coordonarea lucrări-
lor Parlamentului şi ale organelor sale constitutive (Biroul şi Confe-
rinţa preşedinţilor);
● 736 deputaţi (în baza Tratatului de la Nisa);
● 7 grupuri politice în care se afiliază deputaţii în funcţie de afini-
tăţile lor politice;
● 20 de comisii parlamentare fiecare alcătuită din 28 până la 86 de 
deputaţi având preşedinte, un birou şi un secretariat;
● 34 de delegaţii ale Parlamentului European ce colaborează cu par-
lamentele ţărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană;
● 6 chestori, responsabili de chestiunile administrative şi financiare 
care îi privesc direct pe deputaţi, sunt aleşi de Adunare pe o peri-
oadă de doi ani;
● Conferinţa preşedinţilor, alcătuită din preşedinţii grupurilor poli-
tice şi Preşedintele Parlamentului European, organizează lucrările 
Parlamentului şi hotărăşte cu privire la toate chestiunile referitoa-
re la programarea legislativă;
● Biroul, alcătuit din Preşedintele Parlamentului European, cei 14 
vicepreşedinţi şi cei 6 chestori.
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Rezultatele activităţii Parlamentului 
European în legislatura 2004 – 2009

Protecţia consumatorilor: tarife reduse la serviciile de roaming, 
îmbunătăţirea drepturilor călătorilor şi acces mai uşor la credite de 
consum transfrontaliere;

Protecţia mediului înconjurător: reguli stricte privind substan-
ţele chimice cu grad mare de risc (REACH); 50% din deşeurile de 
hârtie, metal şi sticlă provenite din gospodăriile individuale şi 70% 
din cele provenite din construcţii trebuie reciclate până în 2020;

Schimbări climatice: 20% pana in 2020 pentru: reducerea gazelor 
cu efect de seră, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea 
energiilor regenerabile în cadrul mix-ului energetic al UE;

Sănătate: recunoaşterea calificărilor personalului medical, medi-
camente mai sigure pentru copii şi interzicerea termometrelor şi 
barometrelor cu mercur începând din octombrie 2009;

Piaţa unică: deschiderea totală a pieţei pentru serviciile poştale 
între 2011 şi 2013, eliminarea obstacolelor din calea liberei circula-
ţii a serviciilor până la sfârşitul anului 2009;

Transport: consolidarea drepturilor pasagerilor, siguranţa rutieră şi 
aeriană, concurenţă loială;

Social: condiţii de muncă şi plată uniforme atât pentru angajaţii 
permanenţi, cât şi pentru cei temporari; recunoaşterea calificărilor 
profesionale pentru a facilita munca în alt stat membru;

Lupta împotriva terorismului: revizuirea legislaţiei existente în 
domeniul securităţii aviaţiei civile, deţinerea de arme şi spălarea 
banilor, în sensul unui control preventiv;

Serviciile financiare: băncile trebuie să garanteze depozitele 
până la 100 000 de euro începând cu 2010;

Imigranţi: Cartea albastră pentru migranţii cu înaltă calificare pro-
fesională;

Afaceri externe: respectarea drepturilor omului în lume, premiul 
Saharov pentru libertatea de gândire;

Extindere: aderarea României şi a Bulgariei la UE, componenţa 
Comisiei Europene, precum şi lansarea negocierilor de aderare la UE 
cu Turcia şi Croaţia;

Finanţare pentru priorităţile politice prin diferite programe de poli-
tică externă, inovare, dezvoltare structurală şi mediu: cel de-al 7-lea 
Program Cadru de Cercetare, Galileo, Erasmus.

Priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene pentru alegerile europarlamentare din 2009

Pentru a sprijini eforturile de comunicare ale Parlamentului European, DG COMM a planificat următoarele activităţi:

● Difuzarea de materiale media cu conţinut axat pe promovarea alegerilor pentru Parlamentul European pe următoarele canale:
      - MTV – „Europa, mă auzi?”  (http://www.caneuhearme.eu);
      - EU Tube (videoclipuri).

● Cabina Multimedia, prin intermediul căreia cetăţenii înregistrează mesaje video ce reflectă preocupările, aspiraţiile şi iniţiativele tuturor 
europenilor. Aceste mesaje vor fi transmise Parlamentului European, dar şi publicului european larg. Cabina preia mesaje din 5 oraşe: Bucureşti, 
Braşov, Arad, Râmnicu Vâlcea şi Galaţi;

● Realizarea unei secţiuni interactive pe site-ul oficial, www.alegeri2009.eu, prin intermediul căreia cetăţenii să poată discuta aspecte ale campaniei;

● Campania Primăvara europeană, manifestare anuală, menită să stimuleze interesul elevilor faţă de problematica europeană, la care 
participă numeroşi oficiali ai Uniunii Europene (în cadrul programului „Înapoi la şcoală”, Leonard Orban, comisarul european pentru 
multilingvism, a vizitat Colegiul German „Goethe” din Bucureşti pe 13 martie 2009; iar pe 23 februarie 2009, eurodeputatul român Nicodim 
Bulzesc a vizitat două şcoli din Timişoara, România).

În cadrul Comisiei Europene, alte Direcţii Generale au prevăzut, de asemenea, activităţi de promovare a alegerilor pentru 
Parlamentul European: 

● DG AGRI va distribui materiale promoţionale vizitatorilor târgurilor de agricultură din Franţa, Italia şi România;

● DG REGIO va prezenta publicului larg rolul pe care îl joacă Parlamentul European în politica de dezvoltare regională şi va elabora un pliant de 
informare pe tema «Ce a făcut UE pentru regiunea ta»;

La nivel naţional, Reprezentanţa Comisiei Europene, Biroul de Informare al Parlamentului European şi autorităţile naţionale 
care vizează organizarea de evenimente dedicate alegerilor şi suport pentru implementarea campaniei Parlamentului 
European la nivel local.

Centrele de informare EUROPE DIRECT joacă, de asemenea, un rol foarte important în promovarea alegerilor din iunie, deoarece 
furnizează informaţii actualizate şi de o mare acurateţe despre alegerile pentru Parlamentul European către: 

● Părţile interesate, la nivel local/regional;

● Solicitanţii de informaţie europeană;

● Media locală şi regională.
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Titlul programului: Selecţia structurilor gazdă pentru centrele de 
informare ale reţelei EUROPE DIRECT în 2009-2012
Finanţator: Direcţia Generală Comunicare prin Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România 
Proiectul: Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est, contract ED/2009-2012-
RO-01.A
Editorul materialului: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Data publicării: Mai 2009
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
poziţia oficială a Uniunii Europene”
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7 iunie 2009 - Alegeri europene
Parlamentarii Europeni din România  

Despre Parlamentul European

Rezultatele activităţii Parlamentului 
European în legislatura 2004 – 2009

Priorităţile de comunicare ale 
Comisiei Europene pentru alegerile 
europarlamentare în 2009 

Accesul cetăţenilor români la 
Parlamentul European

10 motive pentru a merge la vot

Pentru realizarea acestui material au fost utilizate informaţii din urmă-
toarele surse:
www.europarl.europa.eu 
www.alegeri2009.eu
www.europarl.ro
Panayotis Carvounis – EUROPEAN ELECTIONS 2009, comunicare a DG COMM
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7 iunie 2009 - Alegeri europene
Parlamentarii Europeni din România

Pentru a şaptea oară în istoria de 50 ani a Parlamentului European, 
în perioada 4-7 iunie 2009, vor avea loc alegeri directe în Uniunea 
Europeană. 
Alegerile vor avea loc simultan în toate cele 27 state membre, ofe-
rind celor 375 de milioane de cetăţeni cu drept de vot posibilitatea 
de a decide asupra politicilor la nivel european.
Fiecare ţară reprezintă o circumscripţie. În România, alegerile se 
desfăşoară pe 7 iunie 2009, în intervalul orar 7.00 – 21.00. Din 
numărul total 736 de deputaţi europeni, României i-au fost repar-
tizate 33 de mandate ce vor fi alocate prin metoda d´Hondt de 
către Biroul Electoral Central după calcularea pragului electoral şi 
coeficientului naţional electoral.
Pot vota cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până 
în ziua alegerilor, inclusiv, şi cei ai altor state membre ale Uniunii 
Europene, rezidenţi sau domiciliaţi în România, pe raza unităţii 
administrative în care se află.
Dreptul de a candida la alegeri este asigurat tuturor cetăţenilor 
români care au vârsta de 23 ani, împliniţi până în ziua alegerilor 
inclusiv şi tuturor cetăţenilor UE rezidenţi sau domiciliaţi în Româ-
nia. Listele electorale pot conţine maxim 43 de candidaţi.
Finanţarea campaniei electorale se supune prevederilor Legii 
334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. Aceasta se va desfăşura cu o lună înainte de alegeri 
cu o pauză de 48 de ore înainte de ziua alegerilor, conform legii 
pentru alegerile naţionale.
Accesul la mass-media şi calendarul acestuia pentru entităţile po-
litice şi candidaţii independenţi vor fi stabilite după decizia finală 
privind candidaturile. Timpii de antenă vor fi repartizaţi proporţi-
onal cu raportul dintre candidaţii fiecărei entităţi şi numărul total 
de candidaţi.
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Accesul cetăţenilor români la 
Parlamentul European

În fiecare an, Parlamentului European i se adresează zeci de mii de 
cetăţeni din UE şi chiar din lumea întreagă pentru a se informa, a 
face propuneri sau pentru a prezenta plângeri. De la aderarea ţării 
noastre la UE, cetăţenii României şi-au utilizat mult dreptul de a 
adresa întrebări Parlamentului European în limba naţională sau în 
una dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. 

Din totalul solicitărilor de informaţii ale cetăţenilor români:

69% se referă la subiecte de politică internă ale României (corup-
ţie, taxa auto, restituirea proprietăţilor şi dreptul la proprietate 
dar şi propuneri de ameliorare a legislaţiei naţionale şi a drepturi-
lor persoanelor cu handicap);

8% se referă la organizarea de stagii şi de vizite în cadrul Parla-
mentului European, posibilitatea de a ocupa posturi de funcţionari 
europeni, structura, rolul politic şi activităţile acestei instituţii, 
precum şi despre activităţile desfăşurate de deputaţii români;

7% privesc finanţarea acordată de Uniunea Europeană în cadrul 
proiectelor şi programelor sale, în special în cadrul politicii regio-
nale şi în domeniul agriculturii;

4% vizează funcţionarea instituţiilor europene şi relaţiile interin-
stituţionale la nivel comunitar, precum şi viitorul Europei, în special 
în ceea ce priveşte Tratatul de la Lisabona sau punerea în practică 
a Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă;

4% se referă la afacerile externe;

3% cu privire la transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia 
naţională;

3% vizează libertatea de circulaţie a lucrătorilor, deschiderea pie-
ţei muncii a ţărilor membre ale UE pentru cetăţenii români şi recu-
noaşterea diplomelor;

1% privesc situaţia câinilor abandonaţi din oraşele României şi ca-
zurile de cruzime faţă de animale, dar si problematica poluării at-
mosferice şi a încălzirii climatice;

1% se referă la politicile europene/măsurile 
luate de Uniunea Europeană pentru facili-
tarea şi stimularea politicilor care sunt, în 
principiu, în competenţa statelor membre.
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10 motive pentru a merge la votCuprins
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Da, dvs. decideţi. Prin vot.
Prin votul exprimat în alegerile pentru Parlamentul European, alegeţi reprezentanţii care vor influenţa viitorul şi viaţa de zi cu zi a aproape 500 de milioane de concetăţeni europeni, pentru următorii 5 ani. 
Dacă nu vă pasă, îi va păsa altcuiva, care va hotărî cine să vă reprezinte în singura adunare paneuropeană aleasă prin vot direct. Alegeţi-vă Europa pe care o doriţi! Dacă nu votaţi, nu vă plângeţi! 

Este dreptul dvs. să votaţi!
Ca cetăţean european, dreptul la vot în alegerile pentru Parlamentul European este unul dintre drepturile dvs. fundamentale şi posibilitatea dvs. de a avea un cuvânt de spus în modul de funcţionare 
al Uniunii Europene. Prin vot, hotărâţi alături de ceilalţi alegători cine îi va reprezenta pe oamenii ca dvs., familia şi prietenii dvs., vecinii şi colegii de serviciu din Europa. Şi, ca cetăţeni europeni, 
puteţi vota (sau candida!) în orice ţară din UE aţi locui, chiar dacă nu sunteţi cetăţeni ai respectivei ţări. Mai mult decât atât, nu vă costă nimic! 

Un singur tur de scrutin – 375 de milioane de alegători
În iunie 2009, aveţi oportunitatea de a merge la vot împreună cu alţi 375 de milioane de alegători europeni. Pentru ce? Pentru a alege atât singurul parlament transnaţional şi multilingv ales în mod direct din 
lume, precum şi singura instituţie a Uniunii Europene aleasă în mod direct! Ales de cetăţenii europeni din 1979, Parlamentul European reprezintă azi aproape o jumătate de miliard de oameni. 

În curând, deputaţi europeni cu şi mai mare greutate
Cu noul Tratat de la Lisabona, de îndată ce acesta va putea fi pus în aplicare, puterea de decizie a deputaţilor europeni cu privire la afacerile europene va creşte încă o dată. Acesta va pune Parlamentul, în 
calitate de legiuitor, pe picior de egalitate cu miniştrii statelor membre în aproape toate domeniile politice ale Uniunii Europene. Parlamentul va alege de asemenea preşedintele Comisiei Europene, 
sporindu-şi astfel controlul asupra executivului european. Mai mult, în calitate de cetăţeni europeni, vom avea dreptul să iniţiem legislaţie europeană. 

Este vorba de politică. Democraţie.
Iubiţi Uniunea Europeană? O urâţi? Aveţi înclinaţii de dreapta? Sau de stânga? Există o problemă care vă interesează în mod deosebit? Sunt schimbări pe care doriţi să le vedeţi? Măsuri care nu mai pot aştepta? 
Investiţii care trebuie realizate? Alegeţi deputaţii europeni care vă împărtăşesc viziunea şi toate dorinţele dvs. pot deveni realitate. Aceasta este democraţia. 

Deputaţii europeni - Vocea dvs. în Europa
Deputaţii europeni reprezintă vocea dvs. în Europa – de ce aţi irosi oportunitatea de a vă face auziţi? Parlamentul European este un actor important şi puternic în procesul decizional al Uniunii 
Europene. Voturile sale conturează legislaţia finală a UE care vă influenţează viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de alimentele din farfuria dvs., de costul unui cărucior de cumpărături, de calitatea aerului 
pe care îl respiraţi sau de siguranţa jucăriilor copiilor dvs. 

Votul dvs. este pentru poporul, planeta şi prosperitatea dvs.!
Bătrâni sau tineri, studenţi sau pensionari, femei sau bărbaţi, angajaţi sau şomeri, oameni obişnuiţi sau cu perspective alternative, orăşeni sau agricultori, Europa ne priveşte pe toţi, chiar şi atunci când 
nu ne dăm seama! Datorită Uniunii Europene, putem acum circula, studia sau munci uşor în străinătate. Parlamentul European depune neîncetat eforturi pentru un mediu mai curat, pentru substanţe chimice 
mai sigure, pentru servicii şi slujbe mai bune. Este în acelaşi timp un fervent susţinător al drepturilor consumatorilor, al egalităţii de şanse şi al drepturilor omului atât în UE, cât şi în afara acesteia. 

Deputaţi europeni cu greutate
În cele mai multe cazuri, deputaţii europeni au aceeaşi greutate ca şi statele membre în procesul decizional al Uniunii Europene. Probabil cea mai mare parte a legislaţiei în vigoare în statele 
membre reprezintă transpunerea actelor europene votate de deputaţii europeni. Şi nu numai legislaţia, ci şi fondurile pentru noi drumuri, plaje mai curate, cercetare, învăţământ, ajutor pentru 
dezvoltare. Deputaţii europeni decid de asemenea unde se duc banii noştri. 

Votaţi pentru diversitate!
Provenind din 27 de ţări, deputaţii europeni reprezintă o gamă variată de partide politice, circumscripţii şi perspective naţionale. În Parlament, marea majoritate a deputaţilor se organizează în 
grupuri politice în funcţie de afinităţile lor politice. Astfel, Parlamentul, ca şi Europa, înseamnă diversitate, pe care acesta şi-o asumă şi o omagiază. În Parlamentul European se vorbesc 23 de limbi. 

Un mic efort, o mare realizare
Veniţi la vot! Nu durează decât câteva minute! Poate îl puteţi combina cu o plimbare în parc sau cu o ieşire într-o cafenea. Faceţi un mic efort pentru a spune Europei ce doriţi. Apoi, este uşor să 
urmăriţi ce fac deputaţii aleşi pentru dvs. 

Vizitaţi: www.europarl.europa.eu!
PARLAMENTUL EUROPEAN


