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INTRODUCERE
Acest raport a apărut din dorinţa studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Politice înscrişi la Modulul Jean Monnet de a
înţelege mai mult decât la un nivel teoretic structura, procesul şi implicaţiile alegerilor pentru Parlamentul
European organizate pentru prima dată în România la finalul lunii noiembrie. Cele patru părţi ale
documentului au menirea de a răspunde punct cu punct, într-o manieră structurată, întrebărilor ridicate de
către aceşti tineri cercetători ai spaţiului politic definit atât la nivel european, cât şi autohton.
Coordonatorii Raportului
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I. Parlamentul European – o scurtă prezentare
I. 1. De la „Agora” la Parlamentul European de astăzi – scurt istoric (A. N.)
a. 1951 – 1970
b. 1970 – 1986
c. 1986: Actul Unic European
d. 1992: Tratatul de la Maastricht
e. Tratatele de la Amsterdam (1997) şi Nisa (2000)
f. Parlamentul European în prezent
I. 2. Organizarea Parlamentului European – grupuri parlamentare şi comisii de lucru (A.
N.)
a. Grupurile politice şi programul lor
b. Comisiile parlamentare
I. 3. Alegerile pentru Parlamentul European – structură şi proces (A. N.)
I. 4. Reforma instituţională a UE.
Studiu de caz: propunerea lui Alain Lamassoure şi Adrian Severin privind
distribuţia locurilor în Parlamentul European (A. A.)
Din cadrul instituţional al Uniunii Europene, Parlamentul European este singura instituţie supranaţională
aleasă direct de cetăţeni prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Datorită acestui fapt, UE
dobândeşte o legitimitate populară a acţiunilor sale pe care nici o altă organizaţie internaţională a lumii nu o
are.
Parlamentul European, cu sediul simbolic la Strasbourg, împarte atribuţiile legislative din cadrul Uniunii cu
Consiliul de Miniştri. Insă, dacă în Consiliu sunt reprezentate interesele statelor, PE se poate defini ca o
„cameră a popoarelor”, susţinând interesele cetăţenilor care i-au ales membrii.
Scurt istoric al Parlamentului European – atribuţii şi competenţe
La începutul existenţei Comunităţilor Europene, rolul PE era redus la unul pur consultativ, dar, pe măsură ce
integrarea europeană evoluează pe dimensiunea ei politică, Parlamentul European obţine atribuţii din ce în
ce mai importante, apropiindu-se de caracteristicile unui parlament naţional. Un aspect esenţial este trecerea
de la numirea europarlamentarilor de către parlamentele naţionale la alegerea directă a acestora prin votul
tuturor cetăţenilor Comunităţilor Europene.
Astfel, cele mai importante momente din existenţa Parlamentului European sunt:
¾ 1951, 1957 – „naşterea” Adunării Parlamentare o dată cu fondarea CECO, respectiv EURATOM şi
CEE; în practică, din 1957 începe să funcţioneze o singură instituţie, dar care îşi exercita în mod diferit
atribuţiile în funcţie de căruia dintre tratate i se subordonau chestiunile supuse spre reglementare;
¾ 1970 – Tratatul de la Luxemburg – Adunarea Parlamentară dobândeşte autonomie în aprobarea şi
executarea propriului buget;
¾ 1975 – Tratatul de la Bruxelles – Adunarea Parlamentară obţine puterea de a respinge proiectul de
buget înaintat de Consiliu (în anii 1980 şi 1985 PE a făcut uz în mod concret de această competenţă,
respingând de facto proiectele de buget);
¾ 1979 – au loc primele alegeri pentru PE prin vot direct, universal, secret şi liber exprimat, în urma unei
decizii luate în 1976; pentru prima dată, europarlamentarii nu mai sunt desemnaţi de parlamentele
naţionale;
¾ 1986 – Actul Unic European introduce pentru prima dată în mod oficial, prevăzând deci în dreptul
primar, denumirea de „Parlament European”;
AUE formalizează procedura concertării şi introduce în acelaşi timp procedura de cooperare PE Consiliu, care presupune pentru prima dată mecanismul celei de-a doua lecturi şi stabilirea unei Poziţii
Comune a celor două instituţii. Totodată, PE primeşte atribuţia de a emite Avize Conform, pentru
Acordurile de Asociere cu terţe state şi pentru Tratatele de Aderare;
¾ 1992 – Tratatul de la Maastricht consfinţeşte înfiinţarea Uniunii Europene şi atribuie PE noi
competenţe decizionale prin care acesta obţine un rol egal cu al Consiliului, introducând procedura codeciziei PE - Consiliu;
¾ 1997 – Tratatul de la Amsterdam reduce procedurile decizionale la trei: consultarea, cooperarea şi codecizia şi extinde ariile de funcţionare a co-deciziei;
¾ 2000 – Tratatul de la Nisa extinde domeniile de competenţă ale PE şi stabileşte un număr maxim de
732 de deputaţi în PE, realizând la acea vreme o nouă alocare a numărului de reprezentanţi proveniţi
din fiecare stat. Deşi în mod formal Tratatul de la Nisa impune acest număr maxim de deputaţi, fiind
document de drept primar, de fapt, în practică, pentru mandatul actual al deputaţilor europeni se aplică o
derogare. Astfel, printr-un întreg context de realocare a numărului de membri pentru fiecare stat, se
acceptă ca până în 2009 PE să conţină maximum 785 de deputaţi provenind din cele 27 de state
membre.
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În prezent, deşi PE nu a atins încă gradul de complexitate şi importanţă al unui parlament naţional,
competenţele sale sunt cu mult extinse faţă de momentul de început al existenţei sale, atât ca sectoare în
care acesta poate lua decizii, cât şi ca pondere a hotărârii sale în decizia finală ce priveşte UE. Astfel,
atribuţiile sale sunt multiple, după cum urmează:
- competenţe normative: participarea la decizii şi la procesul legislativ;
- competenţe bugetare: puterea de a respinge proiectul de buget şi de a formula amendamente;
- competenţe politice: controlul reciproc al instituţiilor comunitare unele asupra altora, conform căruia PE
are dreptul de a face interpelări scrise şi orale şi prin care Comisia prezintă rapoarte anuale în faţa
acestuia;
- controlul asupra respectării dreptului comunitar: PE poate semnala la CEJ nerespectarea dreptului
comunitar de alte instituţii;
- competenţe internaţionale: PE are rolul de a aproba acordurile cu terţe state sau organizaţii
internaţionale.
Organizarea Parlamentului European – grupuri politice şi comisii de lucru
gr. Nr. locuri din
Dat fiind faptul că puterea legislativă este împărţită între PE şi Numele
politic
PE
Consiliu, PE este unicameral, ceea ce nu face decât să simplifice
PPE-DE
278
organizarea sa şi atribuţiile sale, care oricum se supun unui cadrul
PSE
218
instituţional atipic. Ca orice instituţie, dar şi ca un parlament
ALDE
104
naţional, PE are desemnat la fiecare doi ani şi jumătate un
UEN
44
preşedinte, care este asistat de 14 vicepreşedinţi. Alte structuri
G Verzilor
42
prin care acesta îşi pune la punct activitatea sunt Conferinţa
Preşedinţilor, Biroul PE, Chestorii şi Secretariatul General,
G Confederal
41
localizat la Luxemburg.
SUE
Cele mai importante structuri de lucru ale PE sunt însă grupurile
ID
24
politice, comisiile parlamentare şi delegaţiile de lucru.
ITS
23
Grupurile politice. Cei 785 de europarlamentari provenind din 27
Deputaţi neafiliaţi
11
de state sunt organizaţi în grupuri politice transnaţionale, la care
Total
785
se afiliază în funcţie doar de afinităţile ideologice, fără considerente
de ordin naţional. În prezent în PE există 8 grupuri politice şi 15 europarlamentari neafiliaţi, dintre toate
acestea PPE-DE şi PSE fiind cele două grupuri care deţin cele mai multe mandate şi care au dominat de
fapt de-a lungul timpului PE, având rol hotărâtor în deciziile acestuia şi împărţindu-şi preşedinţiile acestei
instituţii.
- Partidul Popular European şi al Democraţilor Europeni – susţine principiul subsidiarităţii, promovarea
unor instituţii independente şi democratice, crearea de oportunităţi şi de bunăstare în interiorul pieţei
unice, asigurarea competitivităţii acesteia la nivel mondial şi fundamentarea ei pe conceptul central de
dezvoltare durabilă.
- Partidul Socialist din Parlamentul European – militează pentru securitatea socială, eliminarea
discriminării, asigurarea păcii şi stabilităţii, protejarea mediului, ameliorarea crizei energetice a UE,
căutarea echilibrului dintre promovarea libertăţii de mişcare şi prevenirea dumpingului social.
- Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa – se defineşte ca un grup politic de centru,
susţinând libertatea, conceptul de spirit antreprenorial liber şi dinamic, economia de piaţă, solidaritatea
economică şi socială, prezervarea mediului înconjurător, precum şi respectul şi toleranţa faţă de
diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă.
- Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor – politica sa are la bază individul, motiv pentru care unul
dintre cele mai importante principii ale sale este respectarea şi protejarea diversităţii culturale, lingvistice
şi de identitate. Totodată, clădit pe fundamente tradiţionale, grupul manifestă un interes deosebit faţă de
conceptul de familie şi faţă de o societate axată mai puţin pe valori materialiste.
- Grupul Verzilor/ Alianţa Liberă Europeană – înfiinţat în urmă cu 8 ani, promovează respectarea
drepturilor fundamentale ale omului şi un comportament preventiv faţă de mediu, în virtutea căruia a
iniţiat programe pe marginea dezvoltării durabile şi a creşterii calităţii vieţii din punct de vedere ecologic.
- Grupul Confederal al Stângii Unite Europene – promovează obiective precum creşterea, ocuparea,
solidaritatea, standardele sociale ridicate, deschidere, democraţie, onestitate în politicile desfăşurate în
ţările în curs de dezvoltare şi respect faţă de mediul înconjurător global.
- Grupul Independenţă şi Democraţie – este grupul criticilor şi euroscepticilor, fondat în 2004, şi s-a
opus puternic semnării Tratatului Constituţional, după cum în continuare se declară împotriva procesului
de centralizare a Europei.
- Grupul Identitate, Tradiţie, Suveranitate – înfiinţat anul acesta, are o politică de dreapta cu accente
naţionaliste, acţionând în sensul invers integrării.
Comisiile parlamentare reprezintă nucleul activităţii PE, având rolul de a purta dezbateri şi analize pe
marginea problemelor UE, înainte ca o hotărâre să fie supus votului în plen. Acestea emit rapoarte
specializate la cererea Comisiei Europene sau din proprie iniţiativă şi au rolul de a emite opinii avizate
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asupra diverselor probleme ale UE. În prezent, în PE funcţionează 21 de comisii (dintre care una este
temporară) şi 2 subcomisii, subordonate Comisiei Afaceri externe.
AE – briefing
Alegerile europarlamentare se organizează o dată la cinci ani
pe baza unui sistem reprezentativ proporţional de
distribuire a voturilor exprimate, care trebuie adoptat de toate
statele membre conform prevederilor dreptului primar, fapt
neîndeplinit încă.
Un stat devenit membru al UE trebuie să organizeze alegeri
pentru desemnarea membrilor care îi vor reprezenta
populaţia în PE cel târziu la finalul anului în cursul căruia
acest stat a devenit oficial membru. Tratatul de la Nisa
stipulează câţi membri îi revin în prezent fiecărui stat în
raport cu mărimea populaţiei sale, astfel că numărul maxim
de membri a fost stabilit la 732. Până în 2009, însă, în PE vor
fi 785 de membri ca urmare a aderării României şi Bulgariei şi
a unei realocări între statele membre. Un aspect mult
dezbătut este cel al suprareprezentării şi subreprezentării,
ca urmare a faptului că numărul de membri în PE nu este
pentru toate statele direct proporţional cu numărul de locuitori
al acestora (Germania deţine spre exemplu 99 de membri,
mult mai puţin decât ar fi trebuit, iar Malta 5, cu mult mai mult
decât normal în raport cu populaţia sa). O altă problemă
invocată este cea a participării reduse la vot la alegerile
europarlamentare, astfel încât se acuză lipsa unei legitimităţi
reale a PE, asupra căruia planează stigmatul unui deficit
democratic.

în fiecare stat membru al Uniunii Europene,
Componenţa actuală a Parlamentului
European
Stat
Stat
Locuri
Locuri
membru
membru
Germania
99
Austria
18
Franţa
78
Bulgaria
18
Italia
78
Finlanda
14
Regatul
78
Danemarca
14
Unit
Spania
54
Slovacia
14
Polonia
54
Irlanda
13
România
35
Lituania
13
Olanda
27
Letonia
9
Belgia
24
Slovenia
7
Rep. Cehă
24
Cipru
6
Grecia
24
Estonia
6
Ungaria
24
Luxemburg
6
Portugalia
24
Malta
5
Suedia
19
Total
785

Propunerea lui Alain Lamassoure şi Adrian Severin privind distribuţia locurilor în Parlamentul
European
Pe fondul reluării dezbaterii privind reforma instituţională a Uniunii Europene a revenit în atenţie şi
problematica distribuţiei locurilor în Parlamentul European. Complexitatea modalităţii de alocare a fotoliilor
de eurodeputaţi a reprezentat de-a lungul timpului un subiect sensibil între statele membre, dar şi în cadrul
Parlamentului European, deoarece se punea problema justeţii şi clarităţii metodei utilizate. Începând cu
1979, moment din care alegerea europarlamentarilor revine în sarcina electoratelor statelor membre, se
dezvoltă un adevărat sistem de stabilire a numărului de eurodeputaţi. Astfel, în decursul anilor sunt
consacrate două principii ce stau la baza metodei de alocare a locurilor în PE: cel al eficienţei şi cel al
proporţionalităţii degresive.
- Principiul eficienţei presupune stabilirea unui număr maxim de membrii ai PE, dar şi a unui prag
maxim, respectiv minim de europarlamentari proveniţi dintr-un stat. Necesitatea acestor limite are ca şi
cauză evitarea existenţei posibilităţii unei creşteri
Propunere Lamassoure - Severin
disproporţionate a numărului de europarlamentari.
Stat
Stat
Principiul proporţionalităţii degresive presupune ca
Locuri
Locuri
membru
membru
ponderea dintre populaţia şi numărul de locuri alocate
Germania
96
Austria
19
statelor membre în PE să varieze în raport cu respectiva
Franţa
74
Bulgaria
18
populaţie în aşa fel încât fiecare eurodeputat dintr-un stat
Regatul Unit
73 Danemarca
13
mai populat să reprezinte mai mulţi cetăţeni decât unul
dintr-un stat mai puţin populat şi invers; dar şi ca statele
Italia
72
Slovacia
13
membre cu o populaţie mai mică să nu aibă mai multe
Spania
54
Finlanda
13
locuri în PE decât cele mai populate. Deşi aceste
Polonia
51
Irlanda
12
prevederi consacră sub-reprezentarea statelor mari şi
România
33
Lituania
12
supra-reprezentarea celor mici, ele au menirea să
Olanda
26
Letonia
9
asigure reflectarea spectrului politic din fiecare ţară
Grecia
22
Slovenia
8
membră a Uniunii.
Portugalia
22
Estonia
6
Având în vedere aceste coordonate, în cadrul raportului
privind componenţa Parlamentului European elaborat de cei
Belgia
22
Cipru
6
doi raportori, Alain Lamassoure şi Adrian Severin, s-au utilizat
Rep. Cehă
22
Luxemburg
6
aceste principii ca bază a metodei de alocare a numărului de
Ungaria
22
Malta
6
eurodeputaţi. Astfel, acesta prevede: 1. limita maximă a
Suedia
20
TOTAL
750
numărului de europarlamentari să fie de 750, începând cu
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legislatura 2009-2014; 2. nici un stat membru să nu aibă mai mult de 96 de locuri alocate şi nici mai puţin de
6. Utilizarea tuturor acestor criterii a dus la stabilirea componenţei PE, după cum este reliefat în tabelul
alăturat.
Raportul Lamassoure-Severin a fost adoptat în plenul Parlamentului European cu 378 voturi pentru, 154
contra şi 109 abţineri.
II. Alegerile pentru Parlamentul European în România
II. 1. Legea alegerilor europarlamentare în România (A. N.)
II. 2. România în cadrul Parlamentului European şi legislaţia europeană referitoare la
numărul de europarlamentari români. Afilierea partidelor politice româneşti la grupurile
parlamentare din PE şi alegerea eurodeputaţilor români (A. A.)
Legea electorală pentru alegerile europarlamentare în România
Până în anul 2009 România va deţine 35 de locuri în PE. Alegerile din 25 noiembrie 2007 vor fi organizate
conform Legii privind Organizarea şi Desfăşurarea Alegerilor pentru Parlamentul European,
promulgată la începutul anului, în acord cu prevederile tratatelor. Conform ei, cei 35 de deputaţi vor fi aleşi la
nivel de circumscripţie naţională, pe baza unui sistem reprezentativ proporţional, cu un prag de intrare
de 5%, aceştia fiind prezentaţi drept candidaţi pe liste de partid.
România în cadrul Parlamentului European şi legislaţia europeană referitoare la numărul de
europarlamentari români. Afilierea partidelor politice româneşti la grupurile parlamentare din PE şi
alegerea eurodeputaţilor români
Conform Tratatului de Aderare al României şi Bulgariei la Uniunea Europeană se stabileşte pentru perioada
2007-2009 alocarea a 35 de locuri în Parlamentul European pentru România. Aceasta este o dispoziţie
tranzitorie, deoarece, începând cu legislatura 2009-2014, alocarea locurilor în PE s-ar fi făcut după
prevederile Tratatul de la Nisa, în care este consfinţit faptul că României îi vor reveni 33 de locuri. Luând în
calcul faptul că necesitatea continuării reformei instituţionale a dus la elaborarea Tratatului de la Lisabona,
ce urmează să fie semnat la sfârşitul anului, trebuie să precizăm faptul că, dacă acesta va fi ratificat,
conform prevederilor sale, România ar rămâne cu cele 33 de locuri în PE.
În momentul de faţă, funcţia de europarlamentar român este exercitată de către euro-observatori, aleşi de
către Parlamentul României cu scopul de a se familiariza cu instituţia comunitară. Misiunea celor 35 de
eurodeputaţi, foşti euro-observatori, se va încheia o dată cu alegerile din noiembrie, moment în care
europarlamentarii vor fi aleşi în mod direct de către electoratul român. Prezenţa euro-observatorilor în PE nu
a servit numai ca mod de familiarizare cu instituţia europeană, dar a ajutat şi în ceea ce priveşte afilierile
partidelor politice româneşti la grupurile parlamentare din PE. Trebuie punctat faptul că, datorită sprijinului
membrilor Partidului România Mare ce exercită funcţia de europarlamentari până la alegerile din Noiembrie,
a fost posibilă înfiinţarea Grupului Identitate, Tradiţie, Suveranitate (ITS) anul acesta.
III. Implicaţiile alegerilor pentru Parlamentul European în politica naţională
III. 1. Influenţa alegerilor europene asupra politicii naţionale (D. M.)
III. 2. Alegerile europene şi partidele politice româneşti (D. M.)
III. 3. Programele partidelor politice din România pentru alegerile europarlamentare (D.
M.)
III. 4. Listele candidaţilor propuşi de partidele politice (D. M.)
III. 5. Studii de caz
a. Bulgaria, 2007 (D. M.)
b. Polonia, 2004 (A. R.)
c. Spania, 2004 (A. A.)
Alegerile europene şi politica autohtonă
În cadrul acestei secţiuni s-a încercat identificarea semnificaţiei Alegerilor Europene pentru partidele
româneşti, urmărindu-se explicarea modului în care scrutinul de la 25 noiembrie poate influenţa
performanţele ulterioare ale formaţiunilor politice naţionale. În vederea evaluării influenţei Alegerilor pentru
Parlamentul European am utilizat un model general, cel al alegerilor de „rang secund”, propus de Karlheinz
Reif şi Hermann Schmitt în anul 1980, într-o încercare de teoretizare, urmând primelor Alegeri Europene. Cei
doi autori pleacă de la ipoteza că alegerile naţionale sunt percepute atât de electorat cât şi de actorii politici
drept momente politice cu miză importantă, fiind astfel de „prim rang” în timp ce Alegerile Europene, dată
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fiind miza scăzută, sunt percepute ca fiind de „rang secund”. Plecând de la aceste consideraţii Reif şi
Schmitt propun trei propoziţii:
• Participarea la vot va fi mai scăzută la alegerile pentru Parlamentul European decât la alegerile
naţionale;
• Partidele aflate la guvernare vor suferi pierderi la alegerile pentru Parlamentul European;
• Partidele mari se vor descurca mai rău şi partidele mici mai bine la alegerile pentru Parlamentul
European.
Trebuie menţionat că situaţia scenei politice naţionale, la momentul organizării Alegerilor Europarlamentare,
are un impact direct asupra performanţelor partidelor la aceste alegeri. De asemenea, Michael Marsh
observa, în urma unei ample analize, că, în cadrul campaniei pentru Alegerile Europene, dezbaterea este
dominată de teme ale politici interne. Utilizând modelul descris am încercat să identificăm strategiile
adoptate de partidele politice, pentru a deduce modul în care partidele din România definesc miza Alegerilor
pentru Parlamentul European. În urma analizării poziţiilor partidelor politice în raport cu trei politici
comunitare şi a listelor de candidaţi, putem formula următoarele concluzii despre importanţa alegerilor din
noiembrie:
• Partidele de guvernământ, PNL şi UDMR, par să acorde o importanţă moderată alegerilor pentru
Parlamentul European;
• Cele trei partide majore din opoziţie, PD, PSD şi PRM, acordă o importanţă majoră alegerilor din
noiembrie, în încercarea de a convinge electoratul de forţa lor politică;
• Partidele minore din opoziţie, PC, PIN şi PLD, par a fi decise să-şi conserve forţele în vederea alegerilor
parlamentare din anul 2008, acordând o importanţă scăzută alegerilor europarlamentare;
• Partidele neparlamentare se împart în două categorii: PNŢCD şi PNG acordă o importanţă crescută
scrutinului în timp ce PAS, Partida Romilor “Pro-Europa” şi Partidul Verzilor nu par a fi pregătite să
fructifice şansa oferită de aceste alegeri partidelor mici.
Luând în calcul situaţia scenei politice româneşti, la momentul redactării raportului (30 octombrie) ne
aşteptăm ca dezbaterea să fie concentrată asupra temelor interne.
Alegerile europarlamentare din Bulgaria
În dorinţa de evalua performanţele partidelor în cadrul alegerilor Europene am prezentat rezultatele acestui
tip de scrutin în Bulgaria, ajungând la următoarele concluzii:
• În cazul Bulgariei, a treia dintre propoziţiile modelului se confirmă parţial, întrucât, deşi alegerile au fost
câştigate de un partid neparlamentar, celelalte partide minore nu au reuşit să obţină nici un mandat;
• Prima dintre propoziţiile modelului se confirmă, prezenţa la urne fiind mai scăzută decât cea înregistrată
la alegerilor naţionale;
• Campania din Bulgaria a fost dominată de teme interne şi de un scandal de corupţie afectând principalul
partid de guvernământ, Partidul Socialist Bulgar;
• S-a confirmat în cazul alegerilor europarlamentare din Bulgaria faptul că resursele aflate la dispoziţia
partidelor în campania electorală au aceeaşi greutate ca şi în cazul alegerilor naţionale
Alegerile europarlamentare din Polonia
Analiza experienţei poloneze de la alegerile europene din 13 iunie 2004 nu este lipsită de relevanţă pentru
România, în condiţiile în care cele două state prezintă numeroase caracteristici comune. Trecutul comunist,
tranziţia, sistemul de vot sau sistemul de partide sunt doar câteva dintre similitudinile care pot fi găsite între
cele două ţări din Europa de Est:
• Scrutin marcat de contextul intern, în special de dificultăţile întâmpinate în încercarea de a forma un nou
guvern după retragerea premierului Miller;
• Accent scăzut pe temele europene de campanie, în condiţiile în care electoratul, ca şi cel românesc, nu
era familiarizat cu astfel de teme;
• Campania s-a realizat preponderent pe teme interne, strategia dominantă a partidelor fiind atacul şi
critica la adresa puterii;
• Participare scăzută la vot, doar 20,8% din populaţia cu drept de vot;
• Rezultatele au exprimat un vot de sancţiune la adresa puterii, care se afla, ca şi în România, la sfârşit de
mandat, când nemulţumirea generală este sporită;
• În perspectiva alegerilor naţionale, care au urmat la doar un an diferenţă, rezultatele euroalegerilor au
reflectat un clasament precis, care s-a reprodus, cu mici excepţii, la scrutinul din 2005.
Alegerile europarlamentare din Spania
Am ales să comparăm alegerile europarlamentare din România cu cele din Spania, deoarece integrarea
acestei ţări în Uniunea Europeană a constituit un succes remarcabil, fiind una dintre ţările ce a reuşit să
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asigure unul dintre cele mai înalte grade de absorbţie a fondurilor europene. În plus, cazul Spaniei este
deosebit de interesant având în vedere că alegerile pentru Parlamentul European au avut loc la o distanţă
de numai trei luni de la data desfăşurării alegerilor naţionale. Folosind modelul teoretic utilizat pentru
comparaţia cu alegerile europene din Bulgaria, analiza a reliefat următoarele:
• Alegerile spaniole au fost caracterizate de un interes crescut din partea partidelor, datorat implicaţiilor
pentru scena politică internă, motiv pentru care campania electorală a fost centrată pe teme naţionale;
• Prezenţa la urne (45,9%) a fost cea mai scăzută înregistrată în Spania după reinstaurarea democraţiei
• Partidele aflate la guvernare nu au suferit pierderi la alegerile pentru Parlamentul European deoarece
trecuseră doar trei luni de la preluarea puterii de către noul guvern, fapt ce nu a reuşit să conducă la un
trend anti-guvernamental
• Forţa financiară şi organizatorică a formaţiunilor politice majore a fost, ca şi în cazul alegerilor
europarlamentare din Bulgaria, factorul determinant.
IV. Înainte şi după 25 noiembrie 2007. De la viziunea cetăţenilor la interesele, discursul
şi capacităţile politicienilor
IV. 1. Alegerile pentru Parlamentul European. Percepţiile populaţiei
(Leonard Sultănescu, Institutul PRO)
IV. 2. Europarlamentarele, un test pentru alegerile naţionale din 2008? (A. R.)
IV. 3. Discursul electoral al partidelor politice din România privind alegerile
europarlamentare – între euro-optimism şi euroscepticism (A. A.)
IV. 4. Influenţa expertizei personale în cadrul Parlamentului European (D. M.)
Alegerile pentru Parlamentul European. Percepţiile populaţiei
În condiţiile în care interesul partidelor pentru alegerile europene este unul scăzut, scrutinul din noiembrie
fiind dominat de contextul politic intern, iar electoratul românesc nu este familiarizat cu instituţiile şi
mecanismele de decizie UE, este interesant de văzut modul cum se raportează populaţia la alegerile
europarlamentare. Datele care stau la baza analizei sunt rezultatul seriei de sondaje „Polis”, realizate de
Data Media, la cererea Institutului Pro.
Nivelul de participare este marcat de câteva condiţii specifice:
• contextul naţional specific: scrutinul european este dublat de referendumul pentru votul uninominal, cu
efect de creştere a mobilizării la urne;
• contextul central şi est-european sugerează însă o prezenţă mai redusă scrutinul europarlamentar,
comparativ cu cel naţional.
Cine participă la vot:
• dacă la începutul anului în mediul rural se înregistra o intenţie de participare mai mare comparativ cu
mediul urban, la începutul toamnei situaţia s-a inversat. Schimbarea a fost influenţată atât de
referendumul pentru demiterea preşedintelui, cât şi de o scădere a nivelului de aşteptare cu privire la UE
în mediul rural;
• persoanele peste 65 de ani, din rural, cu studii medii şi venituri reduse, sunt cel mai puţin interesate de
euroalegeri;
• au o probabilitate mai mare de participare vot persoanele cu studii superioare, venituri peste medie, din
mediul urban, bărbaţii, din segmentul 25-44 ani.
Influenţele referendumului asupra scrutinului european:
• sondajul din septembrie indica o susţinere de peste 70% pentru votul uninominal;
• susţinerea accentuată pentru uninominal poate avea efecte perverse, demobilizând electoratul, fie
datorită absenţei ameninţării neadoptării acestuia, fie datorită existenţei a două variante de uninominal
ce provoacă mari confuzii;
• referendumul induce o creştere a participării la vot, cum s-a întâmplat în mai.
Aşteptări de la Europa
• la începutul anului gradul de încredere în Instituţiile UE era de 51%, mai mare decât pentru preşedinţie
(41%), Guvern (18%) sau Parlament (13%);
• românii aveau în ianuarie o atitudine pozitivă faţă de Europa, asociind-o cu „speranţă” 14%, „un trai mai
bun” – 8%, „liberă circulaţie” – 7%, „bunăstare” – 5%, „un lucru bun” – 4%;
• un sondaj din septembrie, relevă faptul că 53% dintre români asociază aderarea cu creşterea şansei
personale de a atinge bunăstarea. Cele mai convinse sunt persoanele cu studii universitare, cu slujbe cu
grad mare de calificare, venituri peste medie, cu vârste până în 35 de ani, din regiunea Sud Muntenia;
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cei cu aşteptările cele mai reduse au studii primare, gimnaziale sau profesionale, lucrează în agricultură
sau sunt pensionari.

Importanţa alegerilor pentru PE comparativ cu alte scrutine:
• în septembrie, 65% din respondenţi considerau alegerile europene importante şi foarte importante, 78%
dintre aceştia declarând că vor participa sigur la vot;
• importanţă crescută euroalegerilor acordă cum am menţionat bărbaţii, cu studii medii sau superioare, cu
o calificare profesională crescută, din oraşele mici, cu venituri peste medie, între 25 şi 44 de ani, din
regiunea Sud Muntenia.
Ce doreau românii de la politicienii care vor deveni europarlamentari?
• electoratul consideră că europarlamentarii promovează interesele statului şi cetăţenilor români,
subevaluând funcţia de reprezentare a grupurilor politice europene;
• un procent ridicat de persoane care declară ca nu cunosc funcţia europarlamentarilor se înregistrează în
rândul pensionarilor şi agricultorilor, în timp ce jumătate din persoanele cu studii superioare identifică în
mod corect această funcţie;
• distincţie şi între persoanele în vârstă cu venituri reduse din regiunea Sud Est, care declară că nu
cunosc funcţia europarlamentarilor, şi persoanele cu venituri peste medie din regiunile Nord şi Centru,
care răspund corect.
Cine este Europa?
• Europa asociată cu valori ca progres, toleranţă, egalitate, protecţia mediului, în timp ce România este
asociată cu libertate şi diversitate culturală;
• persoanele din rural, cu venituri reduse, consideră România mai liberă, în timp ce persoanele din urban
cu studii superioare şi venituri ridicate asociază în mai mare măsură diversitatea culturală cu imaginea
României;
• UE şi România sunt văzute la fel la capitolul democraţie sau solidaritate.
Profilul candidatului ideal la alegerile europarlamentare
• indiferent de probabilitatea de participare la vot, nu există variaţii majore între electori în ceea ce priveşte
profilul candidatului ideal. Excepţie fac nehotărâţii, care valorizează mai puţin inteligenţa şi competenţa,
accentul căzând pe calitatea de a fi „aproape de oameni”;
• principalele calităţi ale candidatului sunt: cinstea (mai ales la pensionari şi persoane cu venituri scăzute
din rural ), cunoaşterea politicii europene (valorizată mai ales de persoanele cu studii superioare, cu
vârste între 55 şi 64 ani, din oraşele mici), incoruptibilitate şi inteligenţă (persoanele cu studii medii din
oraşele mici), competenţă (persoane cu studii superioare şi venituri medii sau peste medie).
Europarlamentarele, un test pentru alegerile naţionale din 2008?
Pentru scrutinul din data de 25 noiembrie şi-au depus candidatură 6 partide parlamentare, 7 neparlamentare
şi independentul Laszlo Tokes.
Entuziasmul scenei politice faţă de alegeri este unul redus, în condiţiile în care mandatul de europarlamentar
este şi el unul redus ca durată şi remunerare. Partidele privesc euroalegerile ca pe o oportunitate de a testa
gradul de popularitate indicat de sondajele de opinie. Contextul intern este cel care îşi pune decisiv
amprenta asupra alegerilor, partidele fiind mai degrabă preocupate de disputele politice din jurul unor teme
naţionale precum referendumul pentru votul uninominal sau bugetul anului 2008. În condiţiile în care anul
2008 este un an electoral, unde cetăţenii vor fi invitaţi la urne să îşi aleagă atât reprezentanţii locali dar şi
legislativul naţional, partidele se află în plină campanie electorală, mizând pe faptul că rezultatele scrutinului
european le vor consolida poziţia în preferinţele propriului electorat.
În acest context, analiza diverselor informaţii din presă, discursuri şi dezbateri, filtrate prin intermediul
matricei SWOT, sunt în măsură să ofere o perspectivă clară asupra poziţiei actuale a partidelor din
competiţie şi a acţiunilor întreprinse în perspectiva alegerilor europene, dar şi a celor naţionale din 2008.
PAS
• Promovează valorile de stânga, propunând un nou model social atât pentru România, cât şi pentru
Europa;
• Modelul se înscrie în linia promovată de Partidul Stângii Europene, având la bază principii ca
democraţia, dreptatea socială, solidaritatea umană şi egalitatea de şanse;
• Este însă un partid cu vizibilitate scăzută pe scena politică ;
• Pronosticul nu este unul favorabil în condiţiile în care sondajele îl plasează sub pragul electoral, iar
electoratul ţintă este în mare măsură cel al PSD.
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PC
• Are o poziţie fragilă pe scena politică a momentul actual;
• Alegerile europene sunt privite ca şansa PC de a se consolida;
• Strategia sa este axată pe critică, atât la adresa guvernului, cât şi a preşedintelui.
PD
• Este favoritul momentului, sondajele plasându-l în topul preferinţelor electoratului;
• Sprijin reciproc între PD şi preşedinte, PD susţinând referendumul pentru votul uninominal, iar
preşedintele fiind „motorul” electoral al democraţilor;
• Negociază o viitoare alianţă cu PLD, în perspectiva anului electoral 2008.
PIN
• Campanie centrată atât pe teme europene cât şi pe critica puterii, propunând reforme atât la nivelul
raporturilor dintre România şi UE cât şi la nivel instituţional naţional;
• Are o poziţie fragilă în sondaje, aflându-se sub pragul electoral.
PLD
• Discurs centrat pe critica foştilor colegi de partid, intenţionând chiar să depună o moţiune de cenzură
împotriva guvernului;
• Susţin acţiunile preşedintelui şi ale PD;
• Rezultatele euroalegerilor sunt văzute ca decisive în vederea realizării unei viitoare alianţe cu PD.
PNG
• Partid tânăr, care promovează valorile creştin-democraţiei, punând accent pe ortodoxie, solidaritate şi
aspecte sociale;
• Popularitatea sa este direct dependentă de popularitatea liderului său, George Becali;
• Promovează acţiunile umanitare întreprinse în sprijinul sinistraţilor de la inundaţii, discursul său fiind unul
populist.
PNL
• Se află la sfârşitul mandatului său şi trebuie să înfrunte atât criticile, cât şi nemulţumirile legate de
guvernare din partea tuturor partidelor;
• Are ca partener de guvernare UDMR-ul, care luptă pentru autonomia Ţinutului Secuiesc;
• Poziţie dificilă cu privire la votul uninominal, deoarece guvernul şi-a asumat responsabilitatea pentru o
variantă, iar preşedintele organizează referendum pentru altă variantă.
PNŢCD
• Este un partid cu o tradiţie istorică, încercând să se reafirme după declinul puternic din ultimii ani;
• Mesajul său este unul centrat pe dezvoltarea şi modernizarea satului şi agriculturii româneşti.
PRM
• Sondajele îl plasează sub pragul electoral, alegerile europene fiind văzute ca o ocazie de a-şi consolida
poziţia;
• Discurs axat pe critica puterii, în special a preşedintelui, şi pe scandaluri de corupţie.
Partida Rromilor Pro-Europa
• Este o formaţiune a unei minorităţi naţionale, promovând interesele şi emanciparea acesteia;
• Accent pe educaţie ca element de emancipare a etniei rrome;
• Militează pentru eliminarea discriminării.
PSD
• Este principalul partid de opoziţie, aducând numeroase critici puterii, atât a guvernului cât şi a
preşedintelui;
• Accent pe dimensiunea socială, mizează pe electoratul său tradiţional, anunţând chiar că nu va vota
bugetul 2008, dacă acesta nu va cuprinde fonduri pentru proiectele sale sociale;
• Euroalegerile văzute ca testul iniţial, ţinta PSD fiind intrarea la guvernare, fie în urma scrutinului din
2008, fie prin alegeri anticipate.
PV
• Promovează valorile ecologismului politic în România, accentuând necesitatea respectului faţă de natură
în vederea dezvoltării durabile;
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Electoratul românesc nu este familiarizat cu temele ecologiste, fapt demonstrat şi de sondaje;
În perspectivă, interesul pentru aspectele de mediu este în creştere, în condiţiile în care efectele
schimbărilor climatice devin tot mai vizibile.

UDMR
• Este reprezentantul tradiţional al maghiarilor din România;
• Riscă o divizare a electoratului său tradiţional odată cu intrarea în cursă a candidatului independent
Laszlo Tokes;
• Discurs radical centrat pe lupta pentru autonomie, pe care doresc să o obţină pe cale politică şi pentru
care anunţă că vor milita la Bruxelles.
Laszlo Tokes
• Singurul candidat independent, accentuând rolul şi imaginea sa de la începutul anilor 1990;
• Se prezintă ca o alternativă la UDMR, despre care consideră că nu reprezintă interesele maghiarilor;
• Abordează tema autonomiei, ca şi UDMR.
Discursul electoral al partidelor politice din România privind alegerile europarlamentare – între eurooptimism şi euroscepticism

¾ Euroscepticismul de partid exprimă ideea unei opoziţii atât contingente sau specializate, cât şi a unei
opoziţii totale şi ne-specializate faţă de procesul de integrare europeană.

¾ Euroscepticism hard – se caracterizează prin respingere a întregului proiect de integrare europeană
politică şi economică

¾ Euroscepticism soft – constă în exprimarea unei opoziţii vis-a-vis de anumite politici promovate de
Uniune sau punerea în discuţie a problematicii interesului naţional în contextul integrării europene.
În cadrul analizei discursurilor partidelor politice şi a candidatului independent privind problematica
europeană s-au remarcat câteva specificităţi caracteristice cursei electorale pentru alegerile europene. Este
vorba, în primul rând, de faptul că dintre cele 13 partide care candidează la alegerile europarlamentare, opt
dintre acestea au poziţii pro-europene (PC, PD, PNG-CD, PNL, PNŢCD, PSD, PV, UDMR), două au poziţii
eurosceptice soft (PAS, PLD), numai unul singur (PRM) raportându-se ca eurosceptic hard faţă de
construcţia europeană. În plus trebuie precizat că poziţia acestora faţă de tematica europeană este în cea
mai mare parte în conformitate cu cea a grupurilor politice la care sunt afiliate.
În al doilea rând, am remarcat că marea majoritate a partidelor politice şi candidatul independent uzează de
teme interne în campania electorală pentru alegerile din noiembrie. Această tactică am plasat-o ca făcând
parte din strategia electorală a respectivelor partide. Ea se poate motiva prin aceea că cei aflaţi în cursa
pentru alegerile europene doresc maximizarea persuadării electoratului în vederea obţinerii unui procent mai
mare de voturi. Am ajuns la concluzia aceasta şi din cauza faptului că discursul politic ce vizează teme
interne este încadrat şi justificat de teme şi principii europene.
Influenţa expertizei personale în cadrul Parlamentului European
De asemenea, am încercat să prezentăm unele aspecte ale votului în Parlamentul European şi să
determinăm influenţa expertizei personale asupra activităţii eurodeputaţilor. În acest sens am apelat la
studiul elaborat de Simon Hix referitor la mecanismele votului în PE. Hix consideră că în momentul votului,
europarlamentarii trebuie să aibă în vedere două “autorităţi”: partidul naţional şi grupul parlamentar european
la care sunt afiliaţi. Ambele autorităţi controlează o sumă de bunuri private, partidul european fiind cel care
asigură desemnarea în comisiile de specialitate sau accesul la poziţii de conducere, în cadrul grupului sau la
nivelul instituţiei, în timp ce partidul naţional controlează selecţia candidaţilor pentru Alegerile Europene,
determinând astfel şansele unui europarlamentar de a fi reales. Concluzia lui Hix, de care până la apariţia
unei alte cercetări care să o contrazică, nu avem motive să ne îndoim, este că principalul factor prin care
putem explica mecanismul votului în Parlamentul European se referă la poziţia partidului naţional faţă de
politicile comunitare. În plus, trebuie să reţinem că majoritatea poziţiilor în cadrul Parlamentului European se
negociază în funcţie de numărul de mandate deţinut de fiecare partid naţional în cadrul grupului parlamentar.
Acestea fiind spuse, expertiza personală poate totuşi să contribuie în mod esenţial la succesul în
îndeplinirea mandatului de europarlamentar. Recunoaşterea unei persoane ca expert într-un domeniu
acoperit de politicile Uniunii Europene, poate influenţa în mod pozitiv activitatea acesteia în comisia de
specialitate şi poate creşte şansele ca persoana respectivă să obţină poziţia de raportor. În ceea ce priveşte
rapoartele Parlamentului European, acestea trebuie privite ca instrumente deosebit de importante, fiind
canalul prin care instituţia îşi face cunoscută poziţia faţă de un act legislativ. Astfel, persoanele ce deţin
competenţe tehnice şi reuşesc să obţină un loc în comisia potrivită cu aria lor de expertiză, pot deveni
deosebit de influente.
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CONCLUZII
„Nimic nu este posibil fără oameni, nimic nu este durabil fără instituţii”, afirma Jean Monnet, unul dintre
părinţii fondatori ai Uniunii Europene. Ne întrebăm, însă, în calitate de cetăţeni români, dar şi de cetăţeni
europeni, ce fel de instituţii UE ne dorim? Mai exact, în contextul raportului de faţă, ce fel de Parlament
European ne dorim şi cum vrem să fim reprezentaţi în cadrul comunitar ca şi popor?
Cercetarea de faţă are meritul de a răspunde dintr-o perspectivă academică la aceste întrebări, insistând
asupra cadrului normativ – cum „ar trebui” să fie lucrurile. Contribuţia esenţială a documentului este, însă,
aceea de a analiza şi starea de fapt a politicii actuale româneşti, a compatibilităţilor şi incongruenţelor dintre
cerinţele şi aşteptările europene, pe de o parte, şi realitatea autohtonă, pe de altă parte.
Credinţa şi speranţa autorilor şi a îndrumătorilor acestora constau în diferenţa calitativă pe care acest raport
o poate induce atât în analizele ulterioare ale fenomenului electoral european (unul dintre aceste demersuri
fiind un follow-up la materialul de faţă), cât şi, de ce nu, în practica politică exercitată de către viitorii aleşi.
Coordonatorii Raportului
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