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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia Europeană mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru Opinia sa privind Comunicarea 
intitulată „Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a 
desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor" [COM(2013) 126final] şi îşi cere scuze 
pentru întârzierea cu care transmite acest răspuns. 

Comisia salută această opinie, care evaluează în mod pozitiv şi susţine obiectivele prevăzute 
în comunicare, în special cele privind consolidarea legitimităţii procesului decizional la 
nivelul UE, consolidarea legăturii dintre cetăţenii UE şi procesul democratic al Uniunii şi, în 
cele din urmă, asigurarea unui spaţiu public european. Printr-o recomandare1 adoptată 
împreună cu comunicarea, s-а făcut apel la statele membre şi la partidele politice europene 
şi naţionale să adopte măsuri concrete în vederea îndeplinirii acestor obiective. 

Recomandând statelor membre şi partidelor politice să se asigure că cetăţenii sunt informaţi 
cu privire la legăturile dintre partidele politice naţionale şi cele europene, Comisia 
urmăreşte să sporească gradul de transparenţă al alegerilor europene şi să ofere cetăţenilor 
posibilitatea de a alege între opţiuni politice solide privind chestiunile europene. 
Recomandarea făcută partidelor politice europene şi partidelor politice naţionale de a 
anunţa ce candidat sprijină la funcţia de preşedinte al Comisiei va contribui la consolidarea 
legitimităţii Parlamentului şi a Comisiei. Stabilirea unei zile comune de desfăşurare a 
alegerilor pentru Parlamentul European ar urma să consolideze percepţia generală a unui 
efort comun în privinţa alegerilor europene. 

Comisia a salutat recenta rezoluţie a Parlamentului European referitoare la îmbunătăţirea 
modalităţilor practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 20142, 
care a subliniat necesitatea unei campanii electorale bazate pe platformele şi programele 
partidelor europene şi a insistat asupra faptului că, la toate nivelurile, partidele politice ar 

1C (2013) 1303 final. 

2 P7JTA-PROV (2013)0323. 



trebui să adopte proceduri democratice şi transparente pentru selectarea candidaţilor la 
preşedinţia Comisiei. 

Comisia este pe deplin conştientă de importanţa continuării eforturilor de informare a 
cetăţenilor cu privire la drepturile lor europene şi la conexiunile dintre procesele politice de 
la nivel naţional şi cele de la nivelul UE. în raportul din 2013 privind cetăţenia europeană 
intitulat „Cetăţenii UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră"3, Comisia a 
anunţat că va promova în continuare acţiunile de sensibilizare a cetăţenilor UE cu privire la 
drepturile asociate cetăţeniei Uniunii, în special la drepturile lor electorale, prin publicarea 
şi sprijinirea difuzăm unei broşuri care va prezenta aceste drepturi conferite de UE într-un 
limbaj clar şi pe înţelesul tuturor (acţiunea 12). 

Aşa cum se arată şi în opinie, s-au întreprins acţiuni suplimentare pentru raţionalizarea 
procedurilor legate de aplicarea drepturilor electorale ale cetăţenilor UE: acum, cetăţenii 
Uniunii îşi pot depune mai uşor candidatura la alegerile europene, în special datorită unor 
noi dispoziţii din Directiva 2013/1/UE; procedurile administrative greoaie existente la nivel 
naţional legate de asigurarea respectării acestor drepturi au fost, de asemenea, abordate în 
Recomandarea Comisiei. 

Comisia doreşte să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru informaţiile transmise privind 
măsurile în curs de adoptare la nivel naţional care vizează transpunerea Directivei 
2013/1/UE şi respectarea recomandărilor Comisiei privind alegerile pentru Parlamentul 
European şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Šefčovič 
Vicepreşedinte 
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