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Abstract. The present article analyzes the composition and the structure
of the European Parliament, which resulted from the European Parliamentary
election from May 2019. The European Parliament is the most democratic
European institution and its composition influences the functioning of the
other European institutions and it can influence the future of the European
project, in one way or another.
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„Funcþionarea Uniunii Europene se întemeiazã pe principiul democraþiei re-
prezentative“, cetãþenii sãi fiind „reprezentaþi direct la nivelul UE, în Parla-
mentul European“, se stipuleazã în articolul 10 al Tratatului de la Lisabona1.
Aceastã prevedere face din Parlamentul European „cea mai democraticã instituþie
a Uniunii Europene, deoarece membrii sãi sunt aleºi prin votul direct, universal
al tuturor cetãþenilor statelor membre ale UE.“2 Rezultatul alegerilor europarla-
mentare, care se desfãºoarã o datã la cinci ani, are astfel un impact semnificativ
asupra funcþionãrii tuturor instituþiilor europene, formal prin prisma funcþiilor
exercitate de Parlamentul European (legislative, bugetare, de control etc., extinse
ºi consolidate prin prevederile Tratatului de la Lisabona intrat în vigoare la
1 decembrie 20093) ºi informal prin suportul mai mare sau mai mic pe care îl
primesc liderii europeni ºi grupurile politice aferente pentru negocierile ce se
deruleazã pentru reconfigurarea întregii arhitecturi europene. Prin urmare, ale-
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gerile europarlamentare – ºi alcãtuirea pe baza rezultatelor a structurilor Parla-
mentului European – constituie un moment nodal al funcþionãrii Uniunii Euro-
pene în ansamblul sãu.

Alegerile europarlamentare din mai 2019

Alegerile europarlamentare desfãºurate în perioada 23-26 mai 2019 în toate
statele membre ale Uniunii Europene (inclusiv în Marea Britanie ce continuã
încã negocierile pentru semnarea acordului de ieºire din Uniunea Europeanã)
s-au desfãºurat sub spectrul intenselor mesaje transmise de mass media euro-
peanã în timpul campaniei electorale, ce avertiza asupra pericolului ca partidele
populiste ºi extremiste sã câºtige procente semnificativ mai importante compa-
rativ cu alegerile europarlamentare anterioare. Tema pericolului populismului ºi
al extremismului au dominat campania electoralã, desfãºuratã în contextul Bre-
xitului ºi a temerii unei contagiuni a votului britanicilor, favorabil ieºirii din
Uniunea Europeanã. Intensitatea campaniei electorale a avut efecte asupra între-
gului proces electoral, astfel încât, per ansamblu, putem extrage trei elemente
principale ce au caracterizat ultimele alegeri pentru noul Parlament European:
Primul este cel referitor la participarea cetãþenilor din statele membre ale

Uniunii la procesul electoral. În anul 2019 a fost consemnatã o prezenþã sporitã
la vot – de peste 50% –, înregistrându-se o creºtere a prezenþei la urne a cetã-
þenilor din statele comunitare, pentru prima datã dupã anul 2004. (Vezi fig. 1) Cu
toate cã, paradoxal, temele de campanie predominante au fost cele privitoare la
chestiuni interne, specifice fiecãrui stat, ºi nu teme comunitare, alegãtorii euro-
peni s-au mobilizat în numãr mult mai mare decât la alegerile anterioare pentru
a-ºi desemna reprezentanþii în Parlamentul European.

Fig. 1
Prezenþa la vot la alegerile europarlamentare (2004-2019)
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A fost stopat astfel declinul participãrii cetãþenilor la alegerile europarlamen-
tare, început în anul 2004, când s-a înregistrat o prezenþã la vot de 45,47% ºi
continuat în anii 2009 ºi 2014, când prezenþa la vot a fost de 42,97%, respectiv
42,61%. În mai 2019, prezenþa la vot a fost mai mare de 50% (50,62%), un
procent care se apropie de cele înregistrate spre sfârºitul secolului al XX-lea,
când au fost consemnate procente ale prezenþei la vot chiar mai mari de 60%
(61,99% în anul 1979, 58,98% în anul 1984, 58,41% în anul 1989 ºi 56,67% în
anul 1994). Prezenþa crescutã la vot a cetãþenilor UE a fost astfel consideratã a
fi principalul „câºtig“ al acestor alegeri europarlamentare.
Cauzele acestui fenomen au fost puse pe seama a doi factori determinanþi. Pe

de o parte s-a înregistrat o creºtere a interesului cetãþenilor din statele membre
ale UE faþã de structurile birocratice de la Bruxelles, în contextul în care multe
teme de interes pentru europeni – migraþia, problemele determinate de schim-
bãrile climatice, acuzele aduse adeseori de populiºti „elitei de la Bruxelles“4 –
sunt de competenþa instituþiilor comunitare ºi mai puþin a celor naþionale. Pe de
altã parte, partidele politice nou apãrute, care au venit cu mesaje electorale noi
ºi care s-au arãtat a fi preocupate de teme aflate mai puþin în atenþia partidelor
tradiþionale, au reuºit sã scoatã la vot un numãr însemnat de cetãþeni, dintre cei
care în mod curent nu participau la procesul electoral european.5
Celelalte douã caracteristici ale alegerilor europarlamentare din mai 2019

reies din rezultatele obþinute: fragmentarea ºi polarizarea opþiunilor politice ale
cetãþenilor europeni ºi implicit, a configuraþiei actualului Parlament European.
Astfel, partidele tradiþionale – populare, liberale, social-democrate – au obþinut
„cele mai proaste performanþe de când au început alegerile directe pentru Parla-
mentul European, în 1979“6. Partidul Popularilor Europeni a scãzut pentru prima
datã sub procentul de 25% din voturile exprimate, iar socialiºtii europeni au
baleat în jurul a 20%. Timp de 40 de ani, aceste douã partide au obþinut majo-
ritatea în Parlamentul European, reuºind mereu sã formeze o majoritate parla-
mentarã, pe care au pierdut-o la alegerile din 2019, fiind nevoite sã formeze alte
alianþe pentru a avea majoritatea necesarã adoptãrii proiectelor ºi deciziilor din
forul legislativ. Cu toate acestea, rezultatele obþinute de cele douã mari partide
europene nu au fost atât de dezastruoase pe cât se anticipa înaintea alegerilor,
rezultatele finale fiind cu mult peste estimãrile realizate în perioada campaniei
electorale. Dar pierderile pe care aceste douã mari partide tradiþionale europene
le-au înregistrat s-au contabilizat în favoarea partidelor populiste, eurosceptice
ºi a verzilor, ceea ce conduce la o fragmentare accentuatã a mandatelor obþinute.
Polarizarea opþiunilor electorale ale cetãþenilor europeni s-a accentuat faþã de

alegerile precedente, prin creºterea scorurilor obþinute de partidele eurosceptice
ºi populiste. Aºa cum aprecia George Friedman, „cea mai importantã idee care
rezultã din alegerile pentru Parlamentul European este aceea cã centrul politic
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continuã retragerea sa ce dureazã de decenii.“7 Dominaþia centrului, reprezentat
de popularii ºi socialiºtii europeni a încetat, partidele eurosceptice ºi populiste,
aflate spre extremitãþile spectrului politic polarizând un segment semnificativ al
electoratului. Dacã la alegerile europarlamentare din 2014, procentajul acestora
din urmã s-a situat în jurul a 20% din voturile exprimate, acum a crescut la 25%.
Creºterile au fost înregistrare în mai multe þãri europene, dar cele mai semnifi-
cative au fost în statele în care aceste partide se aflã la putere: Italia, Polonia,
Ungaria.
ªi totuºi, scãderea în preferinþele electorale a centrului tradiþional este „micã“

ºi-n mod similar ºi întãrirea partidelor naþionaliste este „micã“, dar aceste re-
zultate accentueazã trendul „lent“ care se manifestã de mai multe decade, prin
care partidele centriste pierd controlul asupra sistemului politic comunitar.8

Noua configuraþie a Parlamentului European

Dimensiunea naþionalã

Compoziþia Parlamentului European este stabilitã pe baza a douã criterii:
statal (fiecãrui stat fiindu-i alocat un numãr de reprezentanþi pe care îi poate
trimite în legislativul european) ºi criteriul politic, care rezultã din numãrul de
voturi pe care fiecare partid îl obþine pe plan naþional. Criteriul naþional este
stabilit pentru fiecare stat membru în funcþie de procentul pe care îl deþine din
totalul locuitorilor Uniunii. Astfel, cei 751 de eurodeputaþi din noua legislaturã
2019-2024 – faþã de 749 în legislatura 2014-2019 – sunt împãrþiþi dupã criteriul
naþional conform datelor din Tabelul Nr. 1:
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STAT MEMBRU Numãr de membri ai PE
dupã alegerile din 2019

BELGIA 21

BULGARIA 17

REPUBLICA CEHÃ 21

DANEMARCA 13

GERMANIA 96

ESTONIA 6

IRLANDA 11

GRECIA 21

SPANIA 54



Tabelul Nr. 1

Numãrul de eurodeputaþi pentru fiecare stat membru9

Dupã oficializarea Brexit-ului ºi retragerea europarlamentarilor britanici din
Parlamentul European, au fost împãrþite cele 73 de locuri ale Marii Britanii care
vor reveni statelor membre dupã retragerea eurodeputaþilor britanici, împãrþirea
lor fiind fãcutã în urma negocierilor dintre statele membre (vezi tabelul nr. 2).
Statele care au obþinut cele mai multe locuri în urma retragerii europarlamen-
tarilor britanici sunt Franþa ºi Spania (5 locuri), Italia ºi Þãrile de Jos (3 locuri)
ºi Irlanda (2 locuri). Mai multe state membre au reuºit sã obþinã încã un loc în
forul legislativ european: Danemarca, Estonia, Croaþia,Austria, Polonia, România,
Slovacia, Finlanda, Suedia. În schimb, mai multe þãri nu au obþinut niciun nou
loc de europarlamentar: Belgia, Bulgaria, Republica Cehã, Germania, Grecia,
Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Portugalia ºi Slovenia.
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FRANÞA 74

CROAÞIA 11

ITALIA 73

CIPRU 6

LETONIA 8

LITUANIA 11

LUXEMBURG 6

UNGARIA 21

MALTA 6

ÞÃRILE DE JOS 26

AUSTRIA 18

POLONIA 51

PORTUGALIA 21

ROMÂNIA 32

SLOVENIA 8

SLOVACIA 13

FINLANDA 13

SUEDIA 20

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 73



Tabelul Nr. 2

Numãrul de eurodeputaþi pentru fiecare stat membru dupã Brexit10
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STAT MEMBRU Numãr de membri ai PE
dupã Brexit

BELGIA 0

BULGARIA 0

REPUBLICA CEHÃ 0

DANEMARCA + 1

GERMANIA 0

ESTONIA + 1

IRLANDA + 2

GRECIA 0

SPANIA + 5

FRANÞA + 5

CROAÞIA + 1

ITALIA + 3

CIPRU 0

LETONIA 0

LITUANIA 0

LUXEMBURG 0

UNGARIA 0

MALTA 0

ÞÃRILE DE JOS + 3

AUSTRIA + 1

POLONIA + 1

PORTUGALIA 0

ROMÂNIA + 1

SLOVENIA 0

SLOVACIA + 1

FINLANDA + 1

SUEDIA + 1



Componenta politicã

Dacã alegerea eurodeputaþilor respectã criteriul naþional, organizarea Parla-
mentului European se face dupã criteriul politic, al apartenenþei la partidele po-
litice care au reuºit sã obþinã mandate în forul european. Eurodeputaþii din legis-
latura 2019-2024 sunt împãrþiþi în ºapte grupuri politice (cu unul mai puþin decât
în legislatura 2014-2019 când au funcþionat opt grupuri politice), cãrora li se
adaugã grupul eurodeputaþilor neafiliaþi. Numai douã grupuri politice din vechiul
Parlament European se regãsesc ºi în noul Parlament rezultat în urma alegerilor
din mai 2019, acestea fiind ºi cele mai vechi ºi mai numeroase: grupul EPP al
Partidului Popular European (Creºtin Democrat), care are 182 de membri ºi
grupul S&D al Alianþei Progresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor, ce reuneºte
154 europarlamentari. Noile grupuri formate sunt: Renew Europe (108 membri),
Greenes/EFA (Grupul Verzilor/Alianþa Liberã Europeanã) (74 membri), grupul
ID (Identitate ºi Democraþie) (73 membri), ECR (grupul conservatorilor ºi refor-
miºtilor europeni) (62 membri), grupul GUE/NGL (grupul Confederal al Stângii
Unite Europene/Stânga Verde Nordicã) (41 de membri), cãrora li se adaugã
grupul NI (neafiliaþii politic) (41 de membri) (vezi datele din figura nr. 2).
În comparaþie cu legislatura 2014-2019 cele douã mari grupuri politice, EPP ºi

S&D au pierdut 65 de locuri: EPP– 34 de locuri (de la 216) iar S&D – 31 (de la 185).

Fig. 2
Grupurile politice din Parlamentul European în legislature 2019-2024
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Comisii, delegaþii

În actualul Parlament European, funcþioneazã 20 de comisii parlamentare
permanente dar, în anumite situaþii, Parlamentul poate decide crearea unor comi-
sii temporare pentru chestiuni specifice, cum ar fi pentru cazuri de încãlcare sau
aplicare deficitarã a dreptului comunitar. Cele 22 de comisii permanente sunt:
• Afaceri Externe
• Drepturile Omului
• Securitate ºi apãrare
• Dezvoltare
• Comerþ international
• Bugete
• Control bugetar
• Afaceri economice ºi monetare
• Ocuparea forþei de muncã ºi afaceri sociale
• Mediu, sãnãtate publicã ºi siguranþã alimentarã
• Industrie, cercetare ºi energie
• Piaþa internã ºi protecþia consumatorilor
• Transport ºi turism
• Dezvoltare regionalã
• Agriculturã ºi dezvoltare ruralã
• Pescuit
• Culturã ºi educaþie
• Afaceri juridice
• Libertãþi civile, justiþie ºi afaceri interne
• Afaceri constituþionale
• Drepturile femeii ºi egalitatea de gen
• Petiþii
Preºedinþiile celor 22 de comisii sunt asigurate de:
• PPE – 9
• S&D – 5
• ECR – 2
• Renew Europe – 2
• Greens – 3
• GUE/NGL – 1.
Ca reprezentare statatã ei provin din:
• Germania – 6
• Franþa 4
• Belgia – 3
• Italia – 2
• Spania – 2
• Slovacia – 1
• România – 1
• Þãrile de Jos – 1
• Austria – 1
• Suedia – 1.
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În structura Parlamentului European se regãsesc ºi delegaþiile, grupuri de
eurodeputaþi care „menþin ºi aprofundeazã relaþii cu parlamentele þãrilor, regi-
unilor ºi organizaþiilor terþe.“11 Acestea au rolul de a dezvolta relaþiile Parlamen-
tului European pe plan internaþional ºi de a promova valorile UE (democraþia,
libertatea, respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului) în
relaþiile cu terþe state, prin intermediul diplomaþiei parlamentare. Delegaþiile, în
numãr de 44, sunt împãrþite dupã regiunile lumii în: Asia ºi zona Pacificului;
Canada ºi Statele Unite; Asia Centralã; Europa ºi regiunea nordicã; America
Latinã ºi zona Caraibilor; zona Mediteraneanã ºi cea a Orientului Mijlociu;
Africa Subsaharianã.

Structuri de conducere ºi organisme politice

Parlamentul European este condus de un preºedinte ºi 14 vicepreºedinþi. Pre-
ºedintele este ales prin vot de eurodeputaþi, pentru o perioadã de doi ani ºi jumã-
tate. Acesta reprezintã Parlamentul în relaþiile cu celelalte instituþii ale Uniunii
ºi în relaþiile externe ºi supravegheazã întreaga activitate parlamentarã,
asigurându-se de respectarea regulamentului de procedurã. Actualul preºedinte
este italianul social-democrat David Maria Sassoli.12 Cei 14 vicepreºedinþi îl pot
suplini pe preºedintele Parlamentului European, atunci când este cazul, inclusiv
la conducerea sesiunilor plenare. Ca afiliere politicã, cei 14 vicepreºedinþi provin din:
• grupul PPE (5),
• grupul S&D (3),
• grupul Renew Europe (2),
• grupul verzilor (2),
• grupul confederal al stângii unite europene/stânga verde nordicã (1)
• grupul neafiliaþilor (1).
Ca apartenenþã statalã, vicepreºedinþii Parlamentului European provin din:
• Germania (3),
• Ungaria (2),
• Cehia (2),
• Irlanda (1),
• Portugalia (1),
• Austria (1),
• Polonia (1),
• Finlanda (1),
• Grecia (1),
• Italia (1).
Organismele politice ale Parlamentului European au rolul de a organiza ºi

planifica activitatea legislativului european. Cel mai important organism politic
este Conferinþa preºedinþilor care este compus din preºedintele Parlamentului ºi
preºedinþii grupurilor politice. La reuniunile lui poate participa ºi un reprezen-
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tant al grupului neafiliaþilor, dar acesta nu are drept de vot. Are ca atribuþii:
„organizarea lucrãrilor Parlamentului ºi programarea legislativã; stabilirea com-
petenþelor ºi a componenþei comisiilor ºi delegaþiilor; relaþiile cu celelalte insti-
tuþii ale UE, cu parlamentele naþionale ºi cu þãrile terþe.“13 Acesta se întruneºte,
de regulã, de douã ori pe lunã, ºedinþele nefiind publice, dar procesele-verbale
ale reuniunilor sunt distribuite tuturor eurodeputaþilor.

Biroul Parlamentului European este un alt organism politic care este format
din preºedintele Parlamentului, cei 14 vicepreºedinþi ºi cei 5 chestori. Acest
organism politic este unul cu rol de reglementare a Parlamentului. Are în com-
petenþã stabilirea proiectului preliminar de estimare bugetarã ºi decide cu privire
la chestiunile administrative, de personal ºi de organizare ale legislativului.
(Ibidem)

Colegiul chestorilor este format din cei cinci chestori aleºi de europarlamen-
tari prin vot secret majoritar, pentru un mandat de doi ani ºi jumãtate. Acest
organism are în responsabilitate problemele administrative ºi financiare ale
deputaþilor europeni ca ºi condiþiile de muncã ale acestora.

Conferinþa preºedinþilor de comisie reuneºte toþi preºedinþii comisiilor per-
manente ºi temporare din Parlament. Rolul acestui organism este acela de a asi-
gura o bunã cooperare ºi coordonare a comisiilor din Parlament.

Conferinþa preºedinþilor de delegaþie este format din preºedinþii tuturor dele-
gaþiilor interparlamentare permanente. Rolul acestui organism politic este de a
examina „în mod periodic toate problemele legate de buna funcþionare a delega-
þiilor interparlamentare ºi a delegaþiilor la comisiile parlamentare mixte“. (Ibidem)

Concluzii

Noul Parlament European ales în urma alegerilor din mai 2019 este unul
dintre cele mai fragmentate din întreaga lui istorie. Pentru prima datã cele douã
mari partide, popular ºi social-democrat nu au mai deþinut majoritatea absolutã
ºi au nevoie de voturile a cel puþin unui alt grup politic pentru a-ºi impune
deciziile care pânã acum erau luate prin consens între PPE ºi S&D. Cu toate
acestea, forul legislativ european rãmâne unul dominat de principalele partide
democratice, popularii europeni împreunã cu social-democraþii deþinând cele
mai multe locuri de europarlamentari ºi pot forma uºor o majoritate parla-
mentarã (de exemplu împreunã cu europarlamentarii Renew Europe au 444 din
cele 751 de mandate – aceastã coaliþie funcþionând des, vezi, de exemplu, cazul
alegerii preºedintei Comisiei Europene). Asta înseamnã cã influenþa politicã a
partidelor tradiþionale se menþine, chiar dacã este acum uºor diminuatã, deoarece
trebuie sã negocieze ºi cu alte grupuri politice pentru a putea impune decizii ºi a
vota iniþiativele legislative. Pe de altã parte, partidele populiste, cele euroscep-
tice ºi cele verzi, cu toate cã ºi-au sporit numãrul de europarlamentari sunt destul
de divizate ºi împãrþite în mai multe grupuri politice, ceea ce le diminueazã ca-
pacitatea de a influenþa deciziile în cadrul forului legislativ european.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/home.html#
https://www.europarl.europa.eu/delegations
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president
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