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Rezumat: De-a lungul timpului, Parlamentul a trecut de la statutul de adunare consultativă, la cel de 

colegislator autentic, într-o Uniune Europeană care, ea însăşi, a evoluat considerabil dincolo de Comunităţile Europene 

iniţiale, atât în privinţa sferei de acţiune, cât şi a competenţelor [1]. Parlamentul European constituie o noutate în teoria 

relaţiilor internaţionale şi în relaţiile dintre state, acestea constând în: componenţă (membrii săi nu sunt delegaţi de 

către parlamentele sau guvernele naţionale, ci sunt aleşi direct de către popoarele statelor membre); competenţă 

(deoarece are putere de codecizie, cooperare, control politic, toate acestea fiind dificil de găsit în cadrul organizaţiilor 

internaţionale clasice) precum şi locul ocupat în structura instituţională (deoarece nu reprezintă centrul puterii 

decizionale a Uniunii Europene).  

 

Cuvinte cheie: Parlament European; legislaţie; competenţă. 

 

 

Introducere 

 

Astăzi, Parlamentul European are trei funcţii esenţiale [2]: 1. alături de Consiliul Uniunii Europene, 

are atribuţii legislative, adică adoptă legislaţia Uniunii Europene (regulamente, directive, decizii). Participarea 

sa la procesul legislativ, contribuie la garantarea legitimităţii democratice a textelor adoptate; 2. împarte 

autoritatea în domeniul bugetar cu Consiliul Uniunii Europene, prin urmare poate modifica cheltuielile 

bugetare; în ultimă instanţă, adoptă bugetul în întregime şi 3. exercită un control democratic asupra Comisiei; 

aprobă desemnarea membrilor Comisiei şi are dreptul de a cenzura Comisia; de asemenea, exercită un control 

politic asupra ansamblului instituţiilor. 

 

1. Competenţa legislativă a Parlamentului European 

 

Potrivit art. 35 din RP, programarea legislativă a Uniunii Europene se face prin consensul 

Parlamentului, Comisiei şi Consiliului şi, în acelaşi timp, Parlamentul şi Consiliul cooperează la elaborarea 

programului legislativ şi de lucru al Comisiei Europene, pe baza calendarului şi a modalităţilor convenite între 

cele două instituţii [3]. În situaţii neprevăzute sau de urgenţă, o instituţie poate propune, din proprie iniţiativă 

şi în conformitate cu procedurile stabilite de tratate, introducerea unei măsuri legislative alături de cele 

propuse în programul legislativ. Dacă una din instituţii se află în imposibilitatea de a respecta calendarul 

stabilit, aceasta informează celelalte instituţii în legătură cu motivele întârzierii şi propune ea însăşi un nou 

calendar. 

Încă de la început, trebuie precizat că Parlamentul nu are drept de iniţiativă directă, însă, poate solicita 

Comisiei introducerea unui proiect de act normativ în faţa Consiliului, această prerogativă fiindu-i recunoscută 

Parlamentului prin Tratatul de la Maastricht. Dar, Comisia nu este obligată să se conformeze iniţiativei 

Parlamentului, în practică fiind foarte rare cazurile în care Comisia a dat curs solicitării Parlamentului şi, 

astfel, să se adopte un act normativ. Consultarea are loc prin trimiterea proiectului la Parlamentul European, 

Comitetul Economic şi Social sau Comitetul Regiunilor, dacă este cazul, iar acestea emit o opinie, care nu este 

obligatorie pentru Consiliu. Cu toate acestea, neconsultarea organelor sus-menţionate constituie viciu de 

formă, care poate duce la anularea actului normativ adoptat.  

Parlamentul poate „trage de timp” în cazul deciziilor urgente, prin formularea cu întârziere a opiniilor 

proprii, însă trebuie să acţioneze cu bună-credinţă în ceea ce priveşte limitele de timp. Parlamentul poate, de 

asemenea, tergiversa procedura legislativă prin trimiterea unor sugestii de modificare ale proiectului către 

Comisie, urmând ca abia după ce Comisia s-a pronunțat asupra acestora, să dea drumul la opinie. 
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Dacă avizul pe care Parlamentul l-a emis la prima sa lectură, nu a fost luat în considerare de către 

Consiliu, Parlamentul poate respinge propunerea la „a doua sa lectură”. Această procedură de cooperare, 

introdusă prin Actul Unic European, reduce capacitatea Consiliului de a respinge amendamentele propuse de 

către Parlament şi acordă acestuia din urmă o oarecare putere de a stabili agenda legislativă, chiar dacă această 

putere era condiţionată de sprijinirea amendamentelor de către Comisie şi de găsirea unei majorităţi în 

Consiliu pentru a susţine propunerile parlamentare. 

Tratatul de la Maastricht înlocuieşte definitiv procedura de cooperare cu procedura de codecizie [4] şi 

astfel, dacă Parlamentul European şi Consiliul nu ajung la un acord, după două lecturi ale propunerii 

legislative, la nivelul fiecărei instituţii în parte, se convoacă un comitet de conciliere, format dintr-un număr 

egal de reprezentanţi ai Parlamentului European şi ai Consiliului. Un acord stabilit la nivelul comitetului de 

conciliere este apoi supus ratificării, fără nici un fel de amendament, în urma unei a treia lecturi în Parlamentul 

European şi în Consiliu.  

Prima dată, când reprezentanţii Parlamentului şi ai Consiliului nu au reuşit să ajungă la un acord în 

cadrul comitetului de conciliere, iar Consiliul a uzat, la o fază incipientă, de dreptul său de a repropune 

varianta stabilită iniţial de guverne, Parlamentul a votat imediat împotriva propunerii legislative, amendând 

astfel posibilitatea ca instituţia Consiliului să mai acţioneze unilateral [5]. Acesta a fost primul caz în care 

Parlamentul European a blocat cu succes un act legislativ al Uniunii Europene, stabilind, totodată, un 

precedent şi anume: procedura de codecizie se termină, practic, în momentul în care nu se poate conveni 

asupra unui text comun în cadrul comitetului de conciliere. Tratatul de la Amsterdam reformulează procedura 

codeciziei, în conformitate cu practicile deja intrate în uz, precizând că legislaţia nu poate fi promulgată fără 

acordul unei majorităţi calificate în Consiliu şi al unei majorităţi simple în Parlament şi, de asemenea, extinde 

această procedură la aproape toate reglementările referitoare la piaţa comună a UE şi la unele domenii ale 

politicilor comunitare, referitoare la libera circulaţie a persoanelor, imigraţia şi dreptul la azil. În conformitate 

cu art. 55 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Parlamentul examinează propunerea 

legislativă pe baza raportului elaborat de comisia competentă şi votează mai întâi amendamentele la 

propunerea care serveşte drept bază pentru raportul comisiei competente, apoi propunerea, eventual 

modificată, apoi amendamentele la proiectul de rezoluţie legislativă şi, în final, întregul proiect de rezoluţie 

legislativă, care conţine numai o declaraţie prin care se indică dacă Parlamentul aprobă propunerea Comisiei, o 

respinge sau propune amendamente, precum şi cereri de deschidere a unei proceduri. Preşedintele transmite 

Consiliului şi Comisiei, sub formă de aviz al Parlamentului, textul propunerii în versiunea adoptată de 

Parlament, însoţit de rezoluţia aferentă.  

Prin Tratatul de la Lisabona, procedura codeciziei devine procedura ordinară de lucru la nivelul 

Uniunii Europene, crescând fără precedent importanţa Parlamentului European în cadrul procesului decizional. 

Această procedură a fost extinsă, fiind nou introdusă în 40 de articole, astfel că în total 73 de articole din 

TFUE prevăd această procedură, care întăreşte caracterul democratic al Uniunii Europene prin participarea 

Parlamentului European la procesul legislativ [6]. 

Scopul procedurii avizării, introdusă prin Actul Unic European, constă în obţinerea sprijinului 

parlamentar în cazul unui act normativ care nu mai poate suferi modificări. În acest mod, Consiliul introduce 

un act definitiv în faţa Parlamentului European care, ori îl va aproba, şi astfel sprijină adoptarea lui, ori îl va 

respinge, şi astfel va împiedica adoptarea acestuia. Aceasta era indispensabilă în cazul deciziei de adeziune a 

noi state membre, în cazul acordurilor de asociere cu terţe ţări, la încheierea acordurilor internaţionale, în cazul 

procedurii electorale uniforme pentru Parlamentul European, pentru stabilirea misiunilor şi puterilor Băncii 

Centrale Europene, pentru iniţierea unui raport de cooperare în domeniile în care deciziile se supun acestei 

proceduri, etc. Unii autori vorbesc despre această procedură ca despre o „codecizie neprelucrată”, deoarece 

Parlamentul European nu poate propune amendamente la măsurile respective, şi trebuie să acorde o aprobare 

explicită cu majoritate simplă, cu toate că în  unele domenii - aderarea de noi state, sistemul electoral şi 

sancţiunile aplicate statelor membre - avizul se adoptă cu votul majorităţii membrilor Parlamentului European. 

Există două cazuri când procedura de aviz conform este inversă, cel care trebuie să dea avizul conform este 

Consiliul, mai exact în domeniile statutului Ombudsmanului şi a statutului deputaţilor europeni.  

În concluzie, în ceea ce priveşte procedurile de adoptare a deciziilor legislative, Uniunea Europeană a 

dezvoltat patru tipuri specifice - consultarea, cooperarea, avizul conform şi codecizia - iar, în linii generale, 

acestea oglindesc dezvoltarea instituţională a Uniunii Europene, elaborarea lor putând fi privită din perspectiva 

transferului de putere legislativă dintre Consiliul Uniunii Europene, respectiv a abilităţii practice a 

Parlamentului de a contrabalansa puterea Consiliului. Procedura codeciziei a fost introdusă de către Tratatul de 

la Maastricht, ca o dezvoltare substanţială a procedurii cooperării: codecizia introduce o a treia lectură a unei 

propuneri şi solicită instituirea unui comitet de conciliere, în vederea ajungerii la un compromis între Consiliu 
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şi Parlament. Pentru prima dată în istoria Uniunii, Parlamentul are puterea de a spune „nu” Consiliului, putând 

determina abandonarea definitivă a unei propuneri legislative [7].  

Dar cine câştigă de pe urma modificării procesului decizional european? O afirmaţie comună, în 

literatură, este aceea că Parlamentul este marele învingător al recentelor negocieri constituţionale. Pentru a 

determina măsura în care o instituţie are putere decizională, simpla enumerare a competenţelor legale este 

insuficientă şi, în acest sens, trebuie să ne referim la două concepte din domeniul analizei instituţionale: 

puterea de veto şi puterea de formare a agendei.  

Dezbaterile cu privire la funcţionarea procedurii cooperării, dezvăluie implicaţii diferite pentru actorii 

instituţionali europeni, în funcţie de dimensiunile tematice ale deciziei, de configuraţia preferinţelor actorilor şi 

de specificaţiile normative. George Tsebelis [8] argumentează că procedura cooperării oferă Parlamentului o 

putere condiţională, de formare a agendei, datorită posibilităţii acestuia de a adopta amendamente în a doua 

lectură, amendamente care sunt mai uşor de adoptat decât de respins și, în acest caz, Parlamentul va aduce 

amendamente care, odată acceptate de Comisie, sunt mai ușor de acceptat printr-o majoritate calificată a 

Consiliului decât de respins printr-un vot în unanimitate [9]. Criticii acestei teorii susţin că, puterea 

Parlamentului este drastic limitată de dependența sa de suportul Comisiei; poziţia Parlamentului are un impact 

real, doar dacă și atunci când, Comisia acceptă amendamentele respective în propunerea sa revizuită trimisă 

Consiliului [10]. Puterea de formare a agendei a Parlamentului în cadrul cooperării este, aşadar, condiţionată 

de măsura în care: 1) Parlamentul poate aduce amendamente, 2) Comisia acceptă aceste amendamente şi 3) 

există un minim dezacord în Consiliu, care împiedică formarea unei opoziţii în unanimitate. 

Trecerea de la procedura cooperării la codecizie, a fost privită ca un moment esenţial în reconfigurarea 

puterilor legislative ale instituţiilor europene: Parlamentul şi Consiliul dispun de puteri legislative cvasi-egale, 

în condiţiile în care Comisia joacă un rol secundar.  

Implicaţiile adoptării codeciziei de către Tratatul de la Maastricht, au fost interpretate în diverse 

moduri. De exemplu, Garett şi Tsebelis [11] argumentează că, de fapt, Parlamentul a suferit o diminuare a 

puterii sale de formare a agendei, deşi a câştigat o putere reală de blocare a poziţiei Consiliului. Posibilitatea 

oferită Consiliului, de a reafirma poziţia sa iniţială în a treia lectură, conform primei versiuni a codeciziei, a 

oferit acestuia o putere lărgită de formare a agendei, putere de care se bucurau Comisia şi Parlamentul sub 

procedura cooperării. Consiliul a avut astfel capacitatea de a forţa Parlamentul să aleagă, între o propunere 

nemodificată şi status-quo. Asumând tradiţionala orientare pro-integraţionistă a Parlamentului, care presupune 

că acesta ar prefera aproape orice legislaţie, mai curând decât status-quo-ul, Consiliul ar fi putut sabota 

lucrările comitetului de conciliere în perspectiva reiterării poziţiei comune. Criticii au argumentat că modelul 

Garrett-Tsebelis exagerează puterea Parlamentului în procedura cooperării, dependent de suportul Comisiei, şi 

subestimează puterea acestuia în procedura codeciziei, respectiv pentru a anula consecinţele rezistenţei 

Consiliului în etapa celei de-a treia lecturi. Din punct de vedere empiric, trecerea la codecizie a semnificat o 

creștere considerabilă a amendamentelor Parlamentului acceptate în Consiliu, comparativ cu procedura 

precedentă a cooperării.  

În esenţă, codecizia reprezintă un pas important în antrenarea Parlamentului European în procesul 

legislativ european, contribuind la promovarea unor interese pan-europene şi la dezvoltarea unei culturi inter-

instituţionale a cooperării şi a compromisului. Codecizia, constituie un element important în procesul de 

reformare a Uniunii Europene, un instrument menit să ofere un impuls strategic dezvoltării anumitor sectoare 

comunitare, printr-o creştere atât a eficienţei, cât şi a legitimităţii democratice. Deşi progrese importante au 

fost realizate în ambele direcţii, codecizia rămâne o metodă utilizată parţial, oarecum complicată, puţin 

transparentă şi dependentă de comportamentul strategic al actorilor instituţionali implicaţi. 

 

2. Competenţa bugetară a Parlamentului European 

 

Dacă, iniţial, conform art. 203 din Tratatului CEE, Parlamentul European nu avea decât o competenţă 

consultativă în materie bugetară, ulterior, prin înlocuirea contribuţiilor financiare ale statelor membre cu 

resurse proprii ale Comunităţilor Europene, acesta şi-a impus o sporire a competenţei bugetare, devenind 

codeţinătorul atribuţiilor în materie bugetară. Astfel, Parlamentul European deţine o serie de prerogative 

importante în domeniul bugetar şi anume: a obţinut dreptul de a creşte sau de a micşora cheltuielile Uniunii, în 

anumite limite definite, fără a fi necesară o aprobare din partea Consiliului; a obţinut posibilitatea de a 

redistribui cheltuielile, fără a creşte sau a micşora sumele alocate altor sectoare bugetare şi i s-a acordat dreptul 

de a respinge întregul buget anual sau orice alt buget suplimentar, având totodată dreptul exclusiv de a acorda 

descărcarea de gestiune Uniunii, în ceea ce priveşte angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din buget. 
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Trebuie precizat că, până la Tratatul de la Lisabona, decizia finală cu privire la cheltuielile obligatorii, 

cum ar fi cele agricole şi cele legate de acordurile internaţionale, aparţinea Consiliului, iar decizia finală, cu 

privire la cheltuielile neobligatorii, aparţinea Parlamentului, care decidea în strânsă colaborare cu Consiliul. 

Noul Tratat a eliminat distincţia dintre cele două categorii de cheltuieli, obligatorii şi neobligatorii, şi, astfel, 

Parlamentul şi Consiliul au acum un rol echilibrat în adoptarea bugetului. 

Potrivit art. 72 (1) şi (2) din RP, „Parlamentul procedează la controlul execuţiei bugetare în curs. El 

încredinţează această sarcină comisiilor competente pentru buget şi control bugetar, precum şi altor comisii 

interesate. Parlamentul examinează în fiecare an, înainte de prima lectură a proiectului de buget referitor la 

exerciţiul următor, problemele privind execuţia bugetară în curs, dacă este necesar, pe baza unei propuneri de 

rezoluţie prezentate de comisia competentă”. Cu alte cuvinte, rolul bugetar al Parlamentului European nu se 

încheie odată cu adoptarea acestuia, extinzându-se şi asupra fazei execuţionale. Comisia execută bugetul 

general anual pe propria sa răspundere, Curtea de Conturi verifică execuţia bugetară pentru anul precedent, iar 

Consiliul examinează observaţiile Curţii de Conturi şi formulează o recomandare Parlamentului. Parlamentul 

este cel care acordă Comisiei descărcarea de gestiune, pe baza unei recomandări a comisiei sale pentru control 

bugetar. De regulă, descărcarea conţine recomandări privind ameliorarea execuţiei bugetului următor. 

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene constituie, împreună, autoritatea bugetară a 

Uniunii Europene, care stabileşte, în fiecare an, cheltuielile şi veniturile acesteia, iar procedura de examinare şi 

apoi de aprobare a bugetului are loc din luna iunie până la sfârşitul lunii decembrie, cele două instituţii 

europene căutând neîncetat rezultate agreate de ambele părţi. Efectul perspectivei financiare şi al modificării 

normelor şi procedurilor a fost acela al consolidării desfăşurării activităţii financiare, dar şi caracterul 

predictibil al procedurii bugetare. Cu toate acestea, nu putem să nu observăm că, deşi Parlamentul European 

are competenţe din ce în ce mai mari în privinţa bugetului, acestea sunt încă departe de cele ale parlamentelor 

naţionale, acesta nefiind abilitat să aprobe normele care reglementează resursele comunitare. Altfel spus, 

Parlamentul European controlează modul de efectuare a cheltuielilor comunitare, dar nu are nici o competenţă 

asupra resurselor care le fac posibile [12]. 

 

3. Competenţa de control a Parlamentului European 

 

Dreptul secundar a permis crearea unor importante drepturi de informare pentru Parlamentul 

European, drepturi care nu sunt decât parţial prevăzute de tratate. În acest mod, Parlamentul European exercită 

un control politic cert, prin informaţiile pe care le face astfel publice cu privire la activitatea diferitelor 

instituţii comunitare şi prin rezoluţiile parlamentare, adoptate pe baza informaţiilor respective.  

Întrebările, - scrise sau orale, cu sau fără dezbateri - adresate Comisiei sau Consiliului, constituie unul 

dintre mijloacele tradiţionale de control politic exercitat de Parlament, şi pot viza toate subiectele care 

interesează Uniunea Europeană  [13]. Începând cu 1973, odată cu sosirea în PE a parlamentarilor britanici, şi 

inspirată direct de ora de întrebări, utilizată în Camera Comunelor, s-au introdus, în fiecare sesiune plenară, 

două intervale de câte o oră şi jumătate, dedicate adresării întrebărilor Comisiei, respectiv Consiliului. 

Discutarea rapoartelor Consiliului şi Comisiei, reprezintă o altă competenţă a Parlamentului 

European. Astfel, raportul general anual abordează, în mod exhaustiv, activităţile Comisiei, desfăşurate în anul 

anterior, se publică cu cel puţin o lună înainte de deschiderea sesiunii Parlamentului, respectiv la începutul 

lunii februarie. Începând din 1973, Preşedintele Comisiei prezintă, odată cu raportul de activitate al Comisiei 

ce va fi discutat în şedinţă, şi un discurs-program, în care accentul se pune tocmai pe acţiunile pe care Comisia 

intenționează să le desfăşoare. Tratatele constitutive prevăd prezentarea de către Comisie, Consiliu sau de 

către alte instituţii ori organe comunitare, a numeroase rapoarte şi informaţii Parlamentului European [14]. 

Parlamentul European are dreptul de a primi petiții de la cetățenii Uniunii, dreptul de petiţionare fiind 

recunoscut de art.194 și 195 din TCE, potrivit cărora cetățenii Uniunii Europene își pot exercita dreptul la 

petiție și pot depune la Președintele Parlamentului European plângerile lor, cu privire la probleme care se află 

în jurisdicția Uniunii Europene [15]. Potrivit art.191 alin. (1) din RP, orice cetățean al Uniunii Europene, 

precum și orice persoană fizică sau juridică, având reședința sau sediul social într-un stat membru, are dreptul 

de a înainta cu titlul individual sau în asociere cu alți cetățeni sau persoane, o petiție Parlamentului European, 

privind un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene și care îl/o privește în mod 

direct.   

Cu referire la atribuţiile legate de nominalizările în funcţii şi instituţii comunitare, Parlamentul 

European este implicat în nominalizarea Comisiei, membrilor Curţii de Conturi, Consiliului Director al Băncii 

Centrale Europene şi Mediatorului European. Tratatele nu prevedeau iniţial implicarea PE în formarea 

Comisiei Europene, deşi aceasta era responsabilă în faţa sa, prin posibilitatea iniţierii unei moţiuni de cenzură. 
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Începând cu anii '80 şi uzând de atribuţiile sale deliberative, PE a început să-şi exprime punctul de vedere, prin 

vot, pe marginea componenţei Comisiei, rezultat al alegerii Consiliului. Această practică a fost introdusă, în 

mod formal în Tratatul de la Maastricht, moment începând cu care s-a stabilit şi echivalenţa temporală între 

mandatul Comisiei şi cel al PE. 

Tot ca parte a atribuţiilor de control, Parlamentul European poate crea comisii temporare, pe anumite 

subiecte sau comisii de anchetă, dar are și posibilitatea de a sesiza Curtea de Justiție a Comunităţilor 

Europene, în cazul în care consideră că anumite organe comunitare ori state membre au încălcat dreptul 

comunitar. Însă, poate cele mai puternice arme de control pe care PE le are la dispoziţie, sunt reprezentate de 

cele care au ca scop sancţionarea şi anume moţiunea de cenzură şi descărcarea de gestiune bugetară. 

Moţiunea de cenzură vizează Comisia în ansamblul său, şi atrage după sine o demisie colectivă, nefiind posibil 

apelul la responsabilitatea individuală a unui comisar, iar art. 319 al TFUE (fostul art. 276 al TCE) prevede că 

Parlamentul European trebuie să ofere Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetară, pe baza 

raportului Curţii de Conturi. 

 

4. Rolul Parlamentului European şi al parlamentelor naţionale, conform Tratatului de la 

Lisabona 

 

Semnificaţia încheierii Tratatului de la Lisabona este colosală şi de necomparat cu ceva similar, 

deoarece nu poate fi inclusă într-o scară de valori, date fiind implicaţiile existenţei unei asemenea grupări de 

state în cadrul Uniunii Europene şi, interesantă, totodată, prin direcţia fără precedent a evoluţiei pe care această 

instituţie a parcurs-o până acum [16]. Tratatul de la Lisabona constituie în mod cert, o etapă, poate cea mai 

importantă, în evoluţia Uniunii Europene [17]. După o perioadă îndelungă de căutări, în care Uniunea 

Europeană s-a arătat mai degrabă ca o „Europă a rapoartelor”, decât ca o „Europă a rezultatelor”, Tratatul de la 

Lisabona aduce câteva schimbări fundamentale privind modul în care va funcţiona Uniunea, care vizează 

îmbunătăţirea funcţionării instituţiilor europene şi eficientizarea mecanismului decizional. Sporeşte, de 

asemenea, natura democratică a UE prin: definirea clară a cetăţeniei europene, acordarea unei forţe juridice 

pentru Carta drepturilor fundamentale, un rol mai mare al Parlamentului European în procesul legislativ şi 

recunoaşterea drepturilor parlamentelor naţionale în procesul decizional european. 

Pe parcursul TUE şi a TFUE regăsim diverse modificări în funcţionarea instituțiilor, clauze de 

flexibilitate pentru extinderea competenţelor Uniunii Europene sau clauze pentru trecerea de la procedura de 

vot prin unanimitate la cea a majorităţii calificate. Dar, înainte de toate, pentru prima dată în existenţa 

tratatelor, i se oferă personalitate juridică Uniunii Europene, acest atribut asigurându-i calitatea de subiect de 

drept internaţional, conferindu-i competenţă de reprezentare externă. 

Un alt element de noutate al Tratatului de la Lisabona este şi instituirea unei democraţii participative, 

art.11 al TUE prevede, la paragraful 4, dreptul de iniţiativă legislativă cetăţenilor, care constă în posibilitatea 

strângerii a cel puţin un milion de semnături, dintr-un număr semnificativ de state membre, prin care se poate 

cere Comisiei, deţinătoarea dreptului de iniţiativă legislativă, să propună un proiect de lege, detaliile cu privire 

la această procedură urmând a fi stabilite prin elemente ulterioare de drept derivat. Pentru dezvoltarea acestei 

democraţii participative, intervin inclusiv parlamentele naţionale, care sunt considerate „garantele” 

principiului subsidiarităţii [18]. În acest mod, asistăm la o inversare a sensului de abordare a problemelor: dacă 

până acum abordarea se făcea în sensul că acţiunea Uniunii este justificată, doar dacă nu se pot găsi soluţii la 

nivel naţional, prin Tratat se măreşte implicarea parlamentelor naţionale [19], prin aprecierea și soluţionarea 

prioritară a problemelor la nivel local, regional, naţional şi abia apoi se face aprecierea la nivelul Uniunii. 

Astfel, parlamentelor naţionale li se conferă puterea de a influenţa elaborarea unei propuneri legislative, încă 

din stadiul iniţial, când se află la Comisie, înainte ca propunerea să fie trimisă spre analiză Parlamentului şi 

Consiliului [20]. Parlamentele naţionale dobândesc, de asemenea, posibilitatea exercitării unui control ulterior, 

nemaiîntâlnit până acum. Astfel, în cazul în care un proiect legislativ al Comisiei, face obiectul unei contestaţii 

din partea unei majorităţi a parlamentelor naţionale, Comisia reexaminează actul legislativ şi decide dacă îl 

menţine ca atare, îl modifică sau îl retrage. 

Printre alte atribuţii ale parlamentelor naţionale se numără: participarea la procedurile de revizuire a 

tratatelor Uniunii; informarea cu privire la cererile de aderare la Uniune; participarea la mecanismele de 

evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în domeniul afacerilor interne (migraţie, supravegherea 

frontierelor, combaterea traficului ilegal de persoane, arme, droguri). Cu alte cuvinte, parlamentele naţionale 

vor avea, în premieră, posibilitatea să-şi exprime direct opinia cu privire la viitoarele extinderi ale Uniunii; 

este vorba nu numai despre informarea parlamentelor naţionale asupra deciziilor europene, ci, în aceeaşi 

măsură, şi despre un transfer de responsabilitate către acestea. 
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Concluzii 

 

Din cele prezentate, este evident că evoluţia cea mai spectaculoasă a Parlamentului European se referă 

la atribuţiile sale legislative, acesta parcurgând traseul de la statutul de actor marginal al procesului legislativ 

european, la cel de actor principal, actor co-egal al Consiliului UE. În prezent procesul decizional al Uniunii 

Europene este guvernat de proceduri diferite, având drept constantă implicarea crescândă a Parlamentului 

European în procesul de decizie. În acelaşi timp, procedurile mai puţin favorabile PE continuă să fie aplicate în 

anumite domenii de competenţă a UE, datorită reticenţelor unor state membre în faţa dobândirii de către 

Parlamentul European a prea multă influenţă. 
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