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    Alegeri pentru Parlamentul European  
 
 Între  4  şi  7  iunie,  375  de  milioane  de 
cetăŃeni europeni  vor avea şansa de a vota în 
alegerile pentru Parlamentul European. Pe 7 iunie, 
românii îi vor alege pe cei 33 de deputaŃi europeni 
pe care îi vor trimite să reprezinte Ńara noastră în 
Parlamentul  European,  până  în  2014.   Legea 
prevede că, indiferent de numărul alegătorilor care 
se prezinta la vot, alegerile sunt validate. De aceea, 
fiecare vot contează! 
 
 Parlamentul   European  (PE)  este  organul 

reprezentativ  al 
celor  450  de 
milioane  de 
cetăŃeni ai Uniunii 
Europene, 
parlamentarii 
europeni  fiind 
aleşi  direct,  prin 
alegeri  generale, 
libere şi secrete.  
 Alocarea 
locurilor  în 

Parlament are la bază o reprezentare degresivă şi 
proportională a statelor membre.  Astfel, statele mici 
trimit mai mulŃi deputaŃi în PE decât ar trebui dacă s-ar 
lua în considerare strict populaŃiile statelor respective. 
CetăŃenii români vor vota, la 7 iunie, 33 de deputaŃi 
europeni dintr-un număr total de 736.  
  

              Vasluieni, nu-i lasaŃi pe alŃii să-i aleagă   
pe cei care ne vor reprezenta în Europa! 
              
             În perioada imediat următoare, acŃiunile 
Centrului de Informare EUROPE DIRECT Vaslui vor fi 
prioritar îndreptate către alegerile pentru Parlamentul 
European, eveniment de marcă pentru Uniunea 
Europeana şi, implicit pentru România ca Ńară membră. 
             Votul dumneavoastră contează! 

             Campanie de informare pe tema alegerilor      
pentru Parlamentul European 
 Centrul nostru va organiza, în perioada mai-
iunie a.c. (anterior desfăşurării alegerilor pentru PE) o 
campanie de informare în 3 licee vasluiene.  
             AcŃiunea de informare va fi adresată elevilor 
claselor a XI-a si a XII-a,  care vor fi implinit 18 ani 
până la data alegerilor pentru Parlamentul European şi 
urmăreşte conştientizarea importanŃei alegerilor pentru 
Parlamentul European în rândul celor mai tineri 
vasluieni cu drept de vot. 
             Pentru reuşita acestei campanii de informare, 
vom colabora cu Biroul de Informare al Parlamentului 
European la Bucureşti şi cu Inspectoratul Şcolar al 
judeŃului Vaslui.  
             Cu acetest prilej, vom distribui materiale 
informative privind Parlamentul european, precum şi 
materiale promoŃionale ale Centrului de Informare 
EUROPE DIRECT Vaslui. 
                     
              
 Dezbatere 
publică 
            Alegerile 
pentru Parlamentul 
european vor 
constitui subiectul 
unei dezbateri 
publice care va fi 
organizată, în luna 
mai, de Centrul de 
informare EUROPE DIRECT Vaslui. Evenimentul se va 
desfăşura la Sala “Ştefan cel Mare” a Consiliului 
judeŃean şi va avea ca invitaŃi  cetăŃeni vasluieni, 
membri ai reŃelei locale a multiplicatorilor de informaŃie 
europeană, mass media locală.  
            Şi de data aceasta Centrul nostru va colabora 
cu Biroul de Informare al Parlamentului European la 
Bucureşti, la eveniment fiind aşteptată participarea 
doamnei Gabriela CreŃu, actual deputat de Vaslui în 
Parlamentul European.  



 Motive pentru a merge la vot! 

         1. Da, dvs. decideŃi.       
                Prin vot. 
       Prin votul exprimat în 
alegerile  pentru 
Parlamentul  European, 
alegeŃi reprezentanŃii care 
vă vor influenŃa viitorul şi 
viaŃa de zi cu zi a aproape 
500  de  milioane  de 
concetăŃeni  europeni. 

Dacă nu vă pasă, îi va păsa altcuiva, care va decide cine 
să  vă  reprezinte  în  singura  adunare  paneuropeană 
aleasă prin vot direct.  DeputaŃii  aleşi în Parlamentul 
European vor trasa viitorul Europei pentru următorii 5 
ani. AlegeŃi-vă Europa pe care o doriŃi! Dacă nu votaŃi, 
nu vă plângeŃi! 
       
       2. DeputaŃii europeni - Vocea dvs. în Europa 
       DeputaŃii  dvs.  europeni  reprezintă vocea dvs.  în 
Europa – de ce aŃi irosi oportunitatea de a vă face auziŃi? 
Ales o dată la fiecare cinci ani, Parlamentul European 
este un actor important şi puternic în procesul decizional 
al Uniunii Europene. Voturile sale conturează legislaŃia 
finală a UE care vă influenŃează viaŃa de zi cu zi, fie că 
este vorba de alimentele din farfuria dvs., de costul unui 
cărucior de cumpărături, de calitatea aerului pe care îl 
respiraŃi sau de siguranŃa jucăriilor copiilor dvs. 
        
 3.  Este  dreptul 
dvs. să votaŃi! 
       Ca  cetăŃean  europen, 
dreptul  la  vot  în  alegerile 
pentru  Parlamentul 
European este  unul  dintre 
drepturile dvs. fundamentale 
şi  posibilitatea  dvs.  de  a 
avea un cuvânt de spus în 
modul  de  funcŃionare  al  Uniunii  Europene.  Prin  vot, 
hotărâŃi alături de ceilalŃi alegători cine îi va reprezenta 
pe oamenii ca dvs., familia şi prietenii dvs., vecinii şi 
colegii de serviciu din Europa. Şi, ca cetăŃeni europeni, 
puteŃi vota în orice Ńară din UE aŃi locui, chiar dacă nu 
sunteŃi cetăŃeni ai respectivei Ńări. Mai mult decât atât, nu 
vă costă nimic! 
        
 4.Votul dvs. este pentru poporul, planeta şi 
prosperitate 
       Bătrâni sau tineri, studenŃi sau pensionari, femei sau 
bărbaŃi, angajaŃi sau şomeri, oameni obişnuiŃi sau cu 
perspective alternative, orăşeni sau agricultori, Europa 
ne priveşte pe toŃi, chiar  şi atunci când nu ne dăm 
seama! Datorită Uniunii Europene, putem acum circula, 
studia  sau  munci  uşor  în  străinătate.  Parlamentul 
European depune neîncetat eforturi pentru un mediu mai 
curat,  pentru  substanŃe  chimice  mai  sigure,  pentru 
servicii şi slujbe mai bune. Este în acelaşi timp un fervent 
susŃinător al drepturilor consumatorilor, al egalităŃii de 
şanse şi al drepturilor omului atât în UE, cât şi în afara 
acesteia. 

 5. Un singur tur de scrutin – 375 de milioane 
de alegători 
 În iunie 2009, veŃi avea o oportunitate unică de a 
merge la vot împreună cu alŃi 375 de milioane de alegători 
europeni.  Pentru  ce?  Pentru  a  alege  atât  singurul 
parlament transnaŃional şi multilingv ales în mod direct din 
lume, precum şi singura instituŃie a Uniunii  Europene 
aleasă în mod direct! Ales de cetăŃenii europeni din 1979, 
Parlamentul european reprezintă azi aproape o jumătate 
de miliard de oameni. 
           
 6.  În curând, deputaŃi europeni cu şi mai mare 
greutate  
             Cu noul  Tratat  de la  Lisabona,  de îndată  ce 
acesta va putea fi pus în aplicare, puterea de decizie a 
deputaŃilor europeni cu privire la afacerile europene va 
creşte încă odată. Acesta va pune Parlamentul, în calitate 
de legiuitor, pe picior de egalitate cu miniştrii statelor 
membre  în  aproape  toate  domeniile  politice  ale  UE. 
Parlamentul va alege de asemenea preşedintele Comisiei 
Europene, sporindu-şi astfel controlul asupra executivului 
UE. Mai mult, în calitate de cetăŃeni europeni, veŃi avea 
dreptul să iniŃiaŃi legislaŃie europeană. 
            
 7. VotaŃi pentru diversitate! 
             Europa  îşi  alege  noii  membri  în  iunie  2009. 
Provenind  din  27  de  Ńări,  aceşti  deputaŃi  europeni 
reprezintă  o  gamă  variată  de  partide  politice, 
circumscripŃii  şi  perspective  naŃionale.  În  Parlament, 
marea majoritate a deputaŃilor se organizează în grupuri 
politice  în  funcŃie  de  afinităŃile  lor  politice.  Astfel, 
Parlamentul, ca şi Europa, înseamnă diversitate, pe care 
acesta şi-o asumă şi o omagiază. Se vorbesc 23 de limbi 
în Parlamentul European. 
              
 8. DeputaŃi europeni cu greutate 
            În cele mai multe cazuri, deputaŃii europeni au 
acceaşi  greutate  ca  şi  statele  membre  în  procesul 
decizional al UE. Cea mai mare parte a legislaŃiei care 
priveşte viaŃa noastră de zi cu zi este adoptată la nivelul 
UE  de  către  deputaŃii  în  Parlamentul  European  în 
cooperare  cu  miniştrii  statelor  membre.  Şi  nu  numai 
legislaŃia, ci şi fondurile pentru noi drumuri, plaje mai 
curate, cercetare, învăŃământ, ajutor pentru dezvoltare. 
DeputaŃii europeni decid de asemenea unde se duc banii 
noştri. 
 

 9.  Un  mic 
efort, o mare realizare 
       VeniŃi  la  vot!  Nu  
durează  decât  câteva 
minute!   
       FaceŃi   un   mic   
efort      pentru    a 
spuneŃi  Europei   ce  
doriŃi.     

 

 Votul dumneavoastră contează! 



 70% dintre români nu ştiu când sunt euroalegerile 
 
 70% dintre  români nu  ştiu  când  vor fi 
alegerile  europarlamentare,  dar   mai  mult  de 
jumatate se arată interesaŃi de acestea. O treime 
dintre români sunt hotărâŃi să se prezinte la vot, 
cifră comparabilă cu media Uniunii Europene.  
 Un sondaj de opinie referitor   la     interesul   
cetăŃenilor privind alegerile europene din 4-7 iunie (7 
iunie în România) şi politica UE relevă faptul ca 34% 
din cei intervievaŃi (în întreaga UE şi în România)  sunt  
siguri că vor vota in iunie, în timp    ce  19%     (12% în  
România) sunt deja siguri că nu vor participa la vot.  
 Temele favorite ale românilor în legătură cu 

alegerile  pentru Parlamentul 
European  sunt   creşterea 
economică    pentru   65%, 
şomajul   pentru  49%  şi pu-
terea  de  cumpărare  pentru 
43%.     Şi      ansamblul 
cetăŃenilor europeni care au  
răspuns        întrebărilor    
sondajului   s-au     arătat   

interesaŃi   de  aspectele economice: preocupările cele  
mai  mari  sunt,  de asemenea,     legate   de     şomaj 
(57%),urmat  îndeaproape  de  creşterea  economică 
(52%).  
 Alte  aspecte  preocupante  sunt  inflaŃia  şi 
puterea de cumpărare,  ca şi  securitatea pensiilor.  
Dintre aspectele non economice,  primul  loc  între 
preocupările respondenŃilor îl ocupă infracŃionalitatea 
(29%  media  UE,  27%  în  România),  urmat  de 
aprovizionarea energetică (27% UE, 17% România) şi 
schimbările   climatice   (26% UE,  16% România). 
Românii    mai   sunt  preocupaŃi   de    securitatea 
alimentară, în proporŃie de 35%, faŃă de media UE de 
23%.  56% dintre români (faŃă de media UE de 
44%)    declară  că    sunt   interesaŃi   de alegerile 
europarlamentare. 58% dintre români (faŃă de 48% 
dintre toŃi europenii)   ar   vrea un rol mai important 
pentru PE. 
 
   Cum pot vota pe 7 iunie românii din străinătate 
  
 Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea 
Electorală Permanentă (AEP) au lansat "Ghidul 
alegătorului român din străinatate",    pentru  a 
asigura informarea corectă a cetăŃenilor români 
stabiliŃi peste hotare, în legătură cu condiŃiile în 
care îşi vor   putea   exercita   dreptul la  vot  la 
alegerile europarlamentare din 7 iunie 2009.  
 Ghidul este pe site-ul MAE, în cadrul secŃiunii 
„Alegeri europarlamentare 2009” şi pe paginile de 
internet ale misiunilor diplomatice.  
 MAE   reiterează   atenŃionarea că, potrivit 
legislaŃiei, cetăŃenii români care se înscriu pe listele de 
vot dintr-un alt stat membru nu vor mai avea dreptul 
să se înscrie pe listele electorale româneşti pentru 
a vota la alegerile europarlamentare din România. 
 Potrivit   legislaŃiei   pentru  organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul  European,  

cetăŃenii români din strainătate care vor dori să voteze 
la  alegerile  europarlamentare din 7 iunie 2009 vor 
putea să o facă şi în situaŃia în care se află temporar în 
străinătate. Aşadar, turiştii pot vota. 
 CetăŃenii români care în ziua alegerilor se află 
în  străinătate  pot  vota  la  orice  secŃie  de  votare 
organizată în strainatate de misiunile diplomatice sau 
oficii consulare ale României şi sunt înscrişi în listele 
electorale suplimentare. 
 Pentru  a-şi   putea  exercita  dreptul la vot, 
cetăŃenii români trebuie să deŃină acte de identitate 
valabile.  
 Pentru alegerile din 7 iunie, MAE organizează 
secŃii de  votare pe lângă  misiunile   diplomatice şi 
oficiile consulare pentru a da cetăŃenilor români din 
străinătate posibilitatea să îşi exprime dreptul de vot.  
            Sursa: www.euractiv.ro 
 
 
        Site de informare despre petiŃiile ce pot fi      
adresate Parlamentului European 
 
 Site-ul  www.petitiipe.ro  îşi propune  să 
informeze cetăŃenii români asupra mecanismelor 
instituŃionale  ale   Parlamentului   European  şi 
procedura    pentru    unul      dintre    drepturile 
fundamentale ale cetăŃenilor europeni: dreptul de a 
adresa petiŃii acestei instituŃii.  

 PetiŃia trebuie să 
Ńină cont de domeniile de 
competenŃă ale Uniunii 
Europene     privind  
drepturile     oricărui     
cetăŃean     european, 
aspecte legate de mediu,    
protecŃia  consumatoru-
lui,    libera     circulaŃie    
a  persoanelor, mărfurilor 

şi serviciilor şi piaŃa internă, aspecte legate de ocu-
parea forŃei de muncă, politica socială şi recunoaşterea 
calificărilor profesionale.    Aşa     cum     prevede     
art.   191   din   Regulamentul Parlamentului European: 
orice cetăŃean al Uniunii   Europene  sau rezident  al  
unui  stat   membru  are  dreptul,  în  mod  individual  
sau   în  asociere  cu   alte  persoane,  să   adreseze   
petiŃii Parlamentului European în legatură cu un 
subiect care face parte  din  domeniile  de  activitate  
ale Uniunii Europene şi care îl priveşte în mod direct.  
 Site-ul www.petitiipe.ro prezintă procedurile 
prin  care  cetăŃenii români pot  înainta  petiŃii  către 
Comisia   specializată   din   cadrul    Parlamentului 
European.  
 Se urmăreşte o familiarizare cu instrumentele 
instituŃionale ale Uniunii Europene şi formulele prin 
care românii pot fi asistaŃi de organismele europene. 
łări membre precum Bulgaria,  Ungaria, Polonia şi 
Grecia au apelat la aceasta Comisie pentru a contesta 
decizii controversate ale guvernelor naŃionale. 
                        Sursa: www.euractiv.ro



    Drepturile şi îndatoririle deputaŃilor europeni 
 
 Pe 7 iunie, veŃi alege deputaŃii europeni care 
vă  vor  reprezenta  la  Parlamentul  European.  În 
articolul   de   faŃă    vă   prezentăm   drepturile  şi 
îndatoririle membrilor Parlamentului European. 
  
 DeputaŃii de la Parlamentul European îşi exercită 
mandatul în mod independent. Aceştia nu pot fi obligaŃi 
prin  instrucŃiuni  şi  nu pot primi mandat imperativ.  
DeputaŃilor europeni nu li se permite să aibă, în paralel, 
şi un mandat în parlamentul naŃional. 
 Mandatul de deputat european este incompatibil 
şi  cu  alte funcŃii,  de  exemplu  cu  cea  de comisar 
european sau judecător/avocat general la Curtea de 
JustiŃie. 
 În    momentul    luării    cuvântului    în   faŃa 
Parlamentului sau a unuia dintre organismele acestuia 
sau dacă este propus raportor, orice deputat care are un 
interes financiar direct în cazul aflat în discuŃie trebuie să 
semnaleze oral acest lucru. În acelaşi timp, orice deputat 
a cărui alegere este notificată Parlamentului trebuie să 
declare  în  scris, înainte  de  a  participa  la  lucrările 
parlamentare, că nu deŃine o funcŃie incompatibilă cu cea 
de deputat în Parlamentul European. 
 
 Privilegii şi imunităŃi 
  
 DeputaŃii se bucură de privilegiile şi imunităŃile 
prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităŃile 
ComunităŃilor Europene.  Dacă, însă, un deputat va fi 
comis o infracŃiune, imunitatea sa nu poate fi păstrată. 
 Orice   cerere  adresată  Preşedintelui  de o 
autoritate competentă a unui stat membru în vederea 
ridicării imunităŃii unui deputat este comunicată în şedinŃă 
plenară şi trimisă comisiei competente. În acelaşi timp, 
cererile adresate Preşedintelui de un deputat sau un fost 
deputat în vederea apărării imunităŃii şi privilegiilor sunt 
comunicate în acelaşi fel. 
 În cazul în care un deputat este  arestat  sau 
privat de libertatea de circulaŃie prin presupusa încălcare 
a    privilegiilor    şi     imunităŃilor  sale,  Preşedintele 
Parlamentului poate lua de urgenŃă, după consultarea 
preşedintelui şi a raportorului comisiei competente, o 
iniŃiativă vizând confirmarea privilegiilor şi imunităŃilor 
deputatului în cauză. 

  
   IndemnizaŃiile 
primite   de   deputaŃii 
europeni 
  
 La fel ca mem-
brii parlamentelor na-
Ńionale, membrii Parla-
mentului European 
primesc o serie de in-
demnizaŃii care au 
scopul de a acoperi 
cheltuielile pe care 

aceştia le efectuează pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
parlamentare. 

 IndemnizaŃiile acoperă cheltuieli generale (factura   
telefonică   şi taxele    poştale,    achiziŃionarea, utilizarea 
şi întreŃinerea echipamentului computerizat), călătoriile   
efectuate de membri în cadrul ComunităŃii  Europene  
pentru    a   participa    la    reuniunile     oficiale    ale   
Parlamentului   European  şi sejurul în cazul reuniunilor 
oficiale ale organismelor parlamentare pe care membrul le 
deserveşte şi care sunt organizate în cadrul ComunităŃii 
Europene. 
 Până în momentul de faŃă, deputaŃii europeni au 
primit un salariu echivalent cu salariile deputaŃilor naŃionali 
din Ńara lor - fapt ce a creat disparităŃi mari între membrii 
proveniŃi din state diferite. În momentul în care Statutul 
Membrilor va intra în vigoare, în 2009,  salariile  vor fi 
identice pentru toŃi deputaŃii europeni. 
 
 
 SancŃiuni pentru deputaŃi 
  
 Orice deputat 
care     tulbură   buna 
desfăşurare a şedinŃei 
riscă să piardă dreptul la 
cuvânt şi poate fi exclus 
din sală pentru  restul 
şedinŃei.    În cazul în 
care agitaŃia   compromite 
continuarea dezbaterilor, 
Preşedintele     poate 
suspenda şedinŃa. 
 SancŃiunea     
aplicată deputatului poate 
fi: o mustrare, pierderea 
dreptului la indemnizaŃia 
de şedere   pentru   o 
perioadă care poate să 
dureze între două şi zece zile, suspendarea temporară, 
pentru o perioadă care poate să dureze între două şi zece 
zile consecutive (fără a aduce atingere dreptului de vot în 
sesiunea plenară) sau supunerea în atenŃia ConferinŃei 
preşedinŃilor a unei   propuneri  de suspendare sau de 
retragere a mandatului. 
 În cazul în care deputaŃii europeni nu participă la 
jumătate din şedinŃele plenare, anumite indemnizaŃii le 
sunt reduse. 
  
     Întreruperea mandatului 
  
 Mandatul unui deputat european durează cinci 
ani. Acesta poate fi întrerupt înainte prin demisie, moarte 
sau descalificare. În cazul în care un deputat este numit 
sau ales într-un alt post în Ńara sa, postul său de deputat 
european este considerat vacant. Deputatul va fi înlocuit 
conform regulilor electorale naŃionale. 
 DeputaŃii europeni pot fi descalificaŃi în cazul în 
care sunt condamnaŃi la închisoare pentru comiterea unei 
infracŃiuni. Descalificarea depinde de regulile electorale 
naŃionale, şi   nu  de Parlamentul European.   Boala nu 
poate descalifica un deputat de la deŃinerea mandatului 
din cadrul Parlamentului European. 
 



 Realizări   ale  Parlamentului European, care 
v-ar  putea  ajuta să luaŃi o decizie în alegerile din 
iunie 
 Parlamentul European are un rol important în 
adoptarea  legislaŃiei  Uniunii  Europene,  abordând 
teme precum protejarea mediului înconjurător sau 
imigraŃia. Este important,  de aceea, ca   cetăŃenii 
europeni să fie informaŃi  în  legătură  cu  opŃiunile  
pe  care  le au în momentul votului. Mai jos, vă 
prezentăm 10  teme  cheie  în  campania  pentru 
alegerile europene din iunie.  
 
 1.   Cât   de   departe   trebuie   să  meargă 
standardizarea? 
 
 Ne-am obişnuit ca hârtia de copiator şi cardurile 
bancare să aibă aceeaşi mărime în state diferite şi nici 
măcar  nu  mai  sesizăm  avantajele  acestui  lucru.  AŃi 
încercat, însă, să folosiŃi prizele din alte Ńări pentru a 
conecta propriile aparate electronice? De multe ori acest 
lucru nu este foarte simplu. Uniunea Europeană doreşte 
standarde şi reguli comune pentru facilitarea accesului 
consumatorilor la bunuri şi servicii, cerând companiilor 
să respecte reguli comune. 
 Jucăriile: Jucăriile trebuie să fie sigure pentru 
copiii dumneavoastră. Parlamentul European s-a gândit 
la acest lucru când a adoptat legi privind armonizarea 
caracteristicilor  acestora  în statele  membre UE. În pro-
ducŃia  de  jucării, în UE, substanŃele  toxice  sunt in-
terzise, iar folosirea metalelor grele şi a parfumurilor este 
limitată. 
 Serviciile poştale:   În   contextul  dispariŃiei 
monopolurilor   poştale,  deputaŃii  europeni  au  stabilit 
standard  comune   minime   pentru  aceste  servicii: 
scrisorile vor fi colectate şi distribuite cel puŃin o dată pe 
zi, de  cinci  ori  pe  săptămână,  pentru  toŃi cetăŃenii 
europeni, indiferent de regiunea în care locuiesc aceştia. 
 Alergiile  alimentare:  Uniunea  Europeană  a 
adoptat legi privind etichetarea corectă a alimentelor, cu 
menŃionarea   prezenŃei  substanŃelor  alergene  din 
compoziŃia acestora. 
 Cosmeticele: Parlamentul European a hotărât 
interzicerea   testelor   pe   animale   în   producerea 
cosmeticelor. În plus, deputaŃii europeni se străduiesc să 
interzică  folosirea  anumitor  substanŃe  nocive  pentru 
sănătatea umană în compoziŃia cosmeticelor. 
 Aparatele  electronice:  Uniunea  Europeană 
susŃine  introducerea unui  încărcător  standard  pentru 
telefoane mobile, aparate foto digitale, laptopuri, iPods şi 
MP3 players. 
 112: DeputaŃii europeni au sprijinit campania de 
promovare a numărului de telefon de urgenŃă comun în 
Uniunea Europeană. 
 Cu toate acestea, Parlamentul European sprijină 
şi diversitatea. DeputaŃii europeni au adoptat măsuri de 
protejare a tradiŃiilor în Uniunea Europeană, care vor 
permite, de exemplu, britanicilor şi irlandezilor să îşi păs-
treze sistemul propriu de măsurare a lichidelor. Mai sunt, 
poate,   lucruri    utile    de    făcut    în    acest   domeniu.  

Sunt  necesare  însă limitele?  Este    standardizarea 
întotdeauna benefică? Până unde trebuie să meargă 
Uniunea Europeană? 
 Răspunsurile vor fi date de deputaŃii europeni pe 
care îi veŃi alege în iunie! 
  
 2. Cât  de  deschise  trebuie  să  fie graniŃele 
noastre? 
 
 Cât timp Uniunea Europeană va rămâne un loc 
sigur şi  afluent, numărul  imigranŃilor va continua să 
crească.  ImigraŃia  afectează  Ńările  membre  ale  UE, 
aducând  deopotrivă  oportunităŃi  şi  provocări.  Dintre 
măsurile adoptate de Parlamentul European în acest 
sens,  amintim    lupta  împotriva  imigraŃiei  ilegale, 
sancŃionarea angajatorilor de resortisanŃi din Ńări terŃe cu 
şedere ilegală şi creşterea numărului de imigranŃi cu 
„înaltă calificare profesională” în UE. 
 Problema  imigranŃilor  poate  fi  interpretată  în 
două modalităŃi.  Pe de-o parte, aceştia contribuie la 
bunăstarea   economică  a  Uniunii şi  aduc  beneficii 
culturale semnificative. Pe de altă parte însă, imigraŃia 
ilegală are consecinŃe severe asupra Ńărilor membre ale 
UE. 
  
 3. Cum să echilibrăm viaŃa personală cu cea 
profesională? 
 
 Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaŃi, plata 
egală   pentru  
muncă   egală  
şi   protejarea  
împotriva       
discriminării 
sunt  drepturi 
europene   
fundamentale. 
Dar  cât   de 
respectate 
sunt  acestea 
în viaŃa de zi 
cu zi? Cum ne 
putem asigura 
că oamenii nu sunt nevoiŃi să aleagă  între carieră  şi 
familie?  Cât  de  mult să investim în aceste valori?  
Dumneavoastră   decideŃi,  participând   la   alegerile 
europene din iunie 2009! 
  
 4. Unde ar trebui să ne investim banii? 
 
 Construirea de drumuri şi conducte, siguranŃa 
alimentară,     ameliorarea    educaŃiei,    combaterea 
discriminării şi  crearea de locuri de muncă sunt doar 
câteva exemple de activităŃi  finanŃate  din  bugetul UE. 
În plus, Parlamentul European cere susŃinerea cu bani 
comunitari a protejării mediului înconjurător şi a Ńărilor 
din lumea a treia.  DeputaŃii europeni fixează bugetul 
anual   şi  verifică  felul   în   care   sunt   cheltuiŃi   banii.?  
DecideŃi votând pe 7 iunie! 
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 Sunt   necesare  măsuri   extreme  în  această 
perioadă   tulbure? Trebuie reglementată piaŃa financiară? 
Până la ce nivel?  La  aceste  întrebări vor răspunde 
deputaŃii europeni. Cei pe care îi veŃi alege în iunie. 
 
 9.Cu ce energie ar trebui să funcŃioneze maşinile 
noastre? 
  
 PreŃul  combustibililor  fosili  este  în  creştere, 
planeta se încălzeşte, iar rezervele de petrol se reduc. UE 
îşi îndreaptă atenŃia spre alternative: combustibili biologici, 
electricitate, hidrogen. 
 Recent,  deputaŃii 
europeni  au  susŃinut  ca 
până  în  2020,  resursele  
regenerabile să reprezinte  
10%  din   consumul  de 
energie  din  transport.  
Este  posibil acest lucru?   
Ni-l  permitem?     Este  
suficient    pentru   mediul    
înconjurător?  Dar  pentru buzunarele noastre?   DecideŃi   
votând    în   alegerile europene din iunie! 
  
 10. De  unde  ar  trebui să  provină alimentele 
noastre? 
  
 AveŃi la dispoziŃie o bogăŃie de alimente, dar ştiŃi 
cum au fost  acestea produse,  procesate şi  vândute? 
DeputaŃii europeni insistă ca UE să aibă reguli comune 
privind etichetarea, astfel încât consumatorii să ştie de 
unde provin alimentele şi în ce condiŃii au fost acestea 
procesate. Pentru Parlament, siguranŃa alimentară este 
esenŃială.  Care sunt standardele pe care trebuie să le 
aplice fermierii şi companiile alimentare? PuteŃi influenŃa 
politicile europene votând în alegerile europene! 
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 5. De câte informaŃii avem nevoie pe etichete? 
  
 Într-o lume ideală, consumatorul ar trebui să fie 
rege, dar de multe ori consumatorul zilelor noastre este 
victimă.  Există însă oameni a căror datorie  este  să 
protejeze drepturile dumneavoastră: deputaŃii europeni. 
Prin etichetarea corectă a produselor, limitarea preŃurilor 
apelurilor în străinătate sau adoptarea unor reguli prin 
care companiile feroviare sunt obligate să compenseze 
pasagerii  pentru   întârzierea  trenurilor,  Parlamentul 
European a ameliorat viaŃa consumatorilor europeni. 
 
 6.Ce fel de energie ne dorim? 
  

 Politica energetică şi 
schimbarea climatică au fost   
omniprezente    pe   ordinea  
de zi  a   politicii  europene  în 
ultimii ani. DeputaŃii   europeni  
au  sprijinit recent deciziile de 
reducere a emisiilor cu efect 
de  seră  şi  de  încurajare  a 
economisirii    energiei   în  
gospodării. Mai sunt lucruri de 
făcut   pentru   combaterea 
încălzirii globale? Alegând noii 
deputaŃi  europeni  în  iunie 
2009  aveŃi   şansa  de  a   
susŃine   politica  de  protejare  

a  mediului înconjurător. 
 
 7.Are securitatea limite? 
 
 De la atacurile teroriste din New York (2001), 
Madrid (2004) şi Londra (2005), securitatea a devenit o 
prioritate majoră pentru Uniunea Europeană. Europa a 
luat măsuri pentru protejarea dumneavoastră, dar sunt 
acestea suficiente? Sau poate a mers prea departe? 
 Rolul Parlamentului European  este  de a vă 
proteja nu numai viaŃa, ci şi drepturile fundamentale. De 
cât de multă securitate avem nevoie?  Şi cu ce preŃ? 
DecideŃi votând în alegerile europene din iunie 2009! 
 Parlamentul  European   sprijină  măsurile  de 
combatere a terorismului şi de ameliorare a securităŃii, 
pentru  ca  Uniunea  Europeană  să  poată  reacŃiona 
adecvat la provocările lumii moderne.  Totuşi,  lupta  
împotriva  terorismului  nu trebuie să  încalce drepturile 
fundamentale  ale  europenilor   şi   nici   să  limiteze 
libertatea de exprimare, spun deputaŃii europeni. 
 
 8.Cât  de  mult trebuie  să îmblânzim pieŃele 
financiare? 
 
 V-aŃi  pierdut  economiile,  pensia,  locul  de 
muncă,  sau  vi  s-a  refuzat cererea de credit? Criza 
financiară şi recesiunea globală afectează din ce în ce 
mai mult viaŃa de zi cu zi a europenilor. 


