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O Europă care răspunde așteptărilor: opțiuni instituționale  

pentru a eficientiza activitatea Uniunii Europene 

COM(2018)95 

 

CONTEXT  

 

 În discursul din septembrie 2017 privind starea Uniunii, președintele Comisiei a 

prezentat propriul scenariu cu privire la viitorul Uniunii cu 27 de state membre, arătând că o 

Uniunea mai puternică și mai democratică nu se poate realiza fără o Uniune a libertății, 

egalității și statului de drept. În acest context, președintele Juncker a evidențiat o serie de 

aspecte importante, între care:  

 necesitatea deschiderii imediate a spațiului Schengen pentru România și Bulgaria,  

 crearea unui instrument de aderare la zona euro,  

 încheierea cât mai rapid de către statele membre a unui acord cu privire la pilonul 

european al drepturilor sociale,  

 trecerea la votul cu majoritate calificată în Consiliu pentru deciziile în ceea ce privește 

baza fiscală consolidată comună a societăților, impozitarea echitabilă a industriei digitale și 

taxa pe tranzacțiile financiare,  

 crearea funcției de ministru european al economiei și finanțelor,  

 crearea până în 2025 a unei Uniuni Europene a Apărării, 

 crearea unui grup de lucru privind subsidiaritatea și proporționalitatea alcătuit din 

deputați din Parlamentul European, precum și membri ai parlamentelor naționale, 

 comasarea funcțiilor de președinte al Consiliului European și de președinte al 

Comisiei Europene. 

De asemenea, având în vedere că, începând cu 30 martie 2019, Uniunea Europeană va avea 

27 de state membre, președintele Juncker a solicitat României (în calitate de deținătoare 

a Președinției Consiliului UE în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019) să organizeze la 

Sibiu un summit special, în cadrul căruia să fie luate deciziile necesare pentru o Europă 

mai unită, mai puternică și mai democratică. 

 

 În Agenda liderilor din octombrie 2017 se arată că la Bratislava și Roma statele 

membre și-au exprimat atașamentul față de proiectul european, alegând calea construirii unui 

viitor comun într-o Uniune mai puternică. Drept urmare, Consiliul European își propune ca, 

până în iunie 2019 (an în care au loc noi alegeri pentru Parlamentul European și se încheie 

mandatul actualei Comisii Europene), pe agenda reuniunilor sale formale și informale să se 

afle subiecte importante, cum ar fi migrația, securitatea și apărarea, piața unică digitală, 

pilonul social, uniunea economică și monetară, piața unică, climă și energie, Balcanii de Vest. 

 Reuniunea informală a Consiliului European din 23 februarie 2018 pune în 

discuție, pe de o parte, aspecte instituționale ale UE, respectiv componența Parlamentului 

European după alegerile din 2019/eventualele liste transnaționale și modul în care UE 

numește candidații în poziții de conducere, inclusiv capii de listă (Spitzenkandidaten), iar, pe 

de altă parte, cadrul financiar multianual după 2020, adică bugetul Uniunii pe termen lung.  

În acest context, Comisia Europeană a trimis Consiliului European, Parlamentului European 

și Consiliului două contribuții cu privire la cele două teme sus menționate: comunicarea 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/21585/leadersagenda_ro03.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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privind un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă 

a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020 (COM (2018)98) și comunicarea privind  

opțiunile instituționale pentru eficientizarea activității Uniunii Europene (COM (2018)95). 

 

REZUMAT 

 

În documentul analizat, Comisia propune o serie de opțiuni de eficientizare a activității 

Uniunii Europene, în baza tratatelor existente, urmate de o Recomandare privind consolidarea 

caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul 

European.   

 

O primă observație a Comisiei Europene privește sistemul candidaților cap de listă, inițiat 

de partidele politice europene în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European din 2014. 

Comisia propune ca acest sistem să fie păstrat și îmbunătățit, respectându-se echilibrul între 

instituțiile UE și între statele membre. În funcția de președinte al Comisiei nu este ales 

candidatul care obține cele mai multe voturi, ci acela care obține un sprijin majoritar în cadrul 

Consiliului European, în conformitate cu tratatele, apoi în Parlamentul European. 

 

A doua observație se referă la momentul și modul alegerii candidaților cap de listă. În acest 

sens, Comisia propune ca partidele politice europene să-și aleagă candidații mai devreme, de 

preferat până la sfârșitul anului 2018, implicând și partidele naționale și regionale care 

împărtășesc aceeași viziune cu ele.  De asemenea, posturile publice de televiziune din fiecare 

stat membru ar trebui să difuzeze cel puțin o dezbatere între candidații cap de listă.   

 

În privința viitoarei componențe a Parlamentului European ca urmare a Brexit, există 

patru opțiuni: reducerea numărului de membri, realocarea locurilor, rezervarea locurilor 

pentru o viitoare extindere sau crearea unei circumscripții electorale transnaționale.  

Comisia Juncker susține ideea unei circumscripții electorale transnaționale, care ar putea 

consolida dimensiunea europeană a alegerilor și ar putea fi coerentă cu sistemul candidaților 

cap de listă, însă nu toate statele agreează această soluție.   

 

La 7 februarie 2018, Parlamentul European a propus o combinație a primelor trei opțiuni: 

numărul total să fie redus la 705 membri, 27 de locuri să fie realocate, iar locurile rămase 

neutilizate să fie păstrate ca rezervă pentru extindere. 

Oricum ar fi, Comisia solicită urgentarea luării unei decizii până în mai 2018, pentru ca 

modificările să-și producă efectele la alegerile din 2019.  

 

Cu privire la componența Comisiei Europene, este reamintită Decizia Consiliului European 

din 22 mai 2013 potrivit căreia numărul membrilor Comisiei este egal cu numărul statelor 

membre în perioada 2014-2019, dar nu și pentru mandatul 2019-2024. Cu suficient timp 

înainte, Consiliul European se angajează să reexamineze această decizie, fie în sensul 

păstrării numărului de membri, fie în sensul reducerii acestuia potrivit art. 17 alin. (5) TUE. 

În opinia Comisiei, un executiv cu mai puțini membri ar fi mai eficient, dar nu toate statele ar 

fi reprezentate, întrerupându-se și comunicarea directă cu cetățenii statelor nereprezentate în 

Comisie. Pe de altă parte, o Comisie cu un număr de membri egal cu al statelor ar necesita 

noi ajustări organizatorice pentru a se asigura răspunderea, unitatea și eficiența. 

 

Pentru sporirea legitimității Comisiei Europene și a eficienței întregii structuri a Uniunii, se 

propune comasarea funcției de președinte al Comisiei și aceea de președinte al 

Consiliului European. În felul acesta s-ar simplifica și reprezentarea externă a Uniunii și 

relațiile cu statele terțe. Acest dublu rol nu ar fi contrar tratatelor în vigoare, deoarece acestea 

nu interzic în mod expres președintelui Consiliului European să ocupe și o altă funcție în 

cadrul instituțiilor UE. Cele două instituții nu vor fuziona și nici independența fiecăreia nu va 

fi știrbită.  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180098.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180095.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0272&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0272&from=RO
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Referitor la pregătirea summitului de la Sibiu din 9 mai 2019, Comisia Europeană pune 

accent pe intensificarea dialogului cu cetățenii în cursul anului 2018 și începutul anului 2019. 

În tot acest timp, liderii se vor întâlni periodic pentru a discuta calea de urmat, implicând cât 

mai mult cetățenii și societatea civilă din statele membre. Discuțiile se pot desfășura separat, 

în comun cu alte state membre participante sau într-un cadru sprijinit de instituțiile europene. 

În acest sens, Comisia Europeană se oferă să sprijine statele membre prin crearea unei 

conexiuni între acest proces și consultarea online pe care o lansează cu privire la viitorul 

Europei și care ar putea rămâne deschisă până la 9 mai 2019. 

 

 Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2018 privind componența 

Parlamentului European  

 

Art. 14 alin. (2) TUE stabilește că „Parlamentul European este compus din reprezentanții 

cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. 

Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim 

de șase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult 

de nouăzeci și șase de locuri.” 

 

Parlamentul European consideră că propunerea de distribuție bazată pe principiile din tratate 

nu oferă o bază solidă pentru o metodă de stabilire a repartizării locurilor în viitor, care să 

respecte criteriile de la articolul 14 din TUE. Acesta optează pentru o nouă repartizare a 

locurilor potrivit principiului proporționalității descrescătoare
1
 și reducerea dimensiunii 

Parlamentului, o parte din locurile rămase libere după retragerea Regatului Unit din Uniune 

revenind statelor membre. Reducerea dimensiunii Parlamentului va lăsa o marjă de locuri 

care va permite adaptarea la eventualele viitoare extinderi ale Uniunii Europene.  

 

 Consiliul European informal din 23 februarie 2018 a discutat, între altele, două 

chestiuni legate de următorul ciclu instituțional: numirile la nivel înalt, inclusiv așa numita 

procedură a candidaților cap de listă, și componența Parlamentului European după alegerile 

din 2019 și ideea listelor transnaționale.  

Liderii reuniți în Consiliul European au convenit că acesta nu poate garanta în avans că va 

propune pe unul dintre candidații cap de listă pentru funcția de președinte al Comisiei 

Europene. Acest lucru se va petrece ținând seama de alegerile europene și de rezultatele 

consultărilor necesare.  

Cu privire la componența Parlamentului European după Brexit, liderii au sprijinit în linii mari 

ideea că mai puține state membre ar trebui să însemne mai puține locuri, ceea ce ar însemna 

reducerea numărului de parlamentari europeni de la 751 la 705. Referitor la listele 

transnaționale, s-a convenit reluarea subiectului în viitor, în vederea alegerilor din 2024.  

 

Ideea președintelui J - C. Juncker cu privire la fuzionarea celor două funcții de președinte al 

Consiliului European și președinte al Comisiei Europene nu a fost dezbătută, mai cu seamă 

pentru că acest lucru ar reduce cu mult rolul statelor membre în UE.  
 

 

                                   Mihaela Banu  

                                 13 martie 2018 

                                                            
1  Proporționalitatea descrescătoare se definește după cum urmează: raportul dintre populație și numărul de 

locuri pentru fiecare stat membru, înainte de a fi rotunjit la un număr întreg, variază în funcție de populația 

statului respectiv, astfel încât fiecare deputat în Parlamentul European dintr-un stat membru mai populat să 

reprezinte mai mulți cetățeni decât fiecare deputat dintr-un stat membru mai puțin populat, precum și invers, cu 

cât populația unui stat membru este mai mare, cu atât statul membru respectiv are dreptul la un număr mai mare 

de locuri 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0029&language=RO&ring=A8-2018-0007

