
 

 

 

Scopul acestui modul este de a explica influenţa deciziilor la nivel european 

asupra vieţii europenilor, în domenii precum: 

economia, cultura, mediul înconjurător, 

politica externă, dezvoltarea durabilă, 

schimburile etc. De fapt, deciziile 

europene sunt luate de către 

reprezentanţii naţionali ai Statelor 

Membre, precum şi de către 

instituţiile U.E.  

1. Introducere 

2. Instituţiile Europene  

The main European Institutions are: 

 Consiliul European şi Consiliul UE reprezintă guvernele tuturor Statelor 
Membre; 

 Parlamentul European îi reprezintă pe cetăţeni; 

Comisia Europeană promovează interesele întregii Uniuni. 

La acestea se adaugă alte instituţii europene importante, cu sarcini şi activităţi 

specifice: Curtea de Justiţie (braţul judiciar al Uniunii Europene), Curtea 

Europeană de Conturi, Comitetul Economic şi Social, Banca 

Europeană de Investiţii, Banca Centrală Europeană, diverse 

Agenţii cu răspunderi specifice, precum şi 

Comitetul Regiunilor. Acesta din urmă este 

un organism înfiinţat în 1994 care reuneşte 

reprezentanţii locali şi regionali, fiind „vocea 

Regiunilor”; principala sa misiune este de a 

implica autorităţile locale şi regionale în procesul decizional european. 

Cuvinte cheie 
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Obligatoriu : 2h 
Opţional: 2h  
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Consiliul Uniunii 

Europene 

 

Parlamentul Europe-

an 

 

Comisia Europeană  

 

Comitetul Regiunilor 

 

U.E. şi viitorul său 

 

Înainte de a vota, ce-

tăţenii adună infor-

maţii 

 

Cum să citim un arti-

col de ziar 

The work of the  

European Institutions  

Sursa şi mai multe informaţii la :  http://

europa.eu/about-eu/institutions-bodies/

index_en.htm ; on  http://cor.europa.eu/

en/Pages/home.aspx and on http://

www.european-council.europa.eu/the-

institution?lang 

Să învăţăm acest modul utilizând 

metoda JIGSAW !   Această me-

todă educaţională este o metodă de 

cooperare între participanţii la în-

căţare. Elevii şi sarcinile sunt divi-

zate în mai multe părţi iar grupul 

trebuie să asambleze rezultatele la 

final. Asemenea unui puzzle JIG-

SAW puzzle! See: http://

www.jigsaw.org/steps.html 
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2.1. Parlamentul European 

Parlamentul European constă din reprezentanţii popoarelor din Statele Membre 

ale Uniunii Europene. El este, din 1979, singura instituţie a Uniunii Europene ai 

cărei membri sunt aleşi prin vot direct: cetăţenii fiecărui stat au dreptul să-şi 

aleagă reprezentanţii în Parlamentul European. Aşadar, este vorba de o adunare 

care reprezintă peste 500 de milioane de cetăţeni europeni şi care îşi desfăşoară 

activitatea în trei locuri: Bruxelles (Belgia), Luxemburg şi Strasbourg (Franţa). 

Parlamentul European are trei roluri esenţiale: 

 Dezbate şi adoptă legislaţia europeană, împreună cu Consiliul; 

Monitorizează alte instituţii ale UE, asigurându-se că acestea funcţionează 
democratic; 

Dezbate şi adoptă bugetul UE, alături de Consiliu. 

Alegerile pentru Parlamentul European au loc o dată la cinci ani : de exemplu, 

ultimul scrutin a avut loc în 2009 şi următorul în 2014. Pentru a putea vota, tre-

buie să fi împlinit 18 ani, cu excepţia Austriei, unde vârsta minimă este de 16 

ani. Membri Parlamentului European sunt aleşi prin sufragiu universal direct; 

această componenţă numeroasă reflectă convingeri şi partide politice diferite.  

Chiar şi într-o democraţie atât de mare cum este Uniunea Europeană, fiecare vot 

contează şi poate decide rezultatul. Dar responsabilităţile cetăţenilor nu se re-

zumă la participarea la alegeri. Pentru a avea o democraţie solidă, nu este sufi-

cient ca cetăţenii să meargă la vot o dată la patru sau cinci ani. Politicienii tre-

buie să se gândească nu numai la următoarele alegeri, ci şi la următoarea gen-

eraţie. Nu trebuie să aştepţi până când vei avea drept de vot pentru a-ţi forma o 

opinie şi a te face auzit!  

 

 

 

Sursa şi mai multe 

informaţii la 

http://europa.eu/about

-eu/institutions-

bodies/european-

parliament/

index_en.htm 

Sursa şi mai multe informaţii la :  

http://europa.eu/take-part/ 



 

 

Comisia Europeană este formată din 28 de membri, numiţi comisari, câte unul 

din fiecare ţară. Fiecare comisar, ales pe baza competenţelor sale specifice, este 

responsabil pentru un domeniu anume. Comisia îşi schimbă componenţa o dată 

la cinci ani, în urma alegerilor pentru Parlamentul European. Sediul ei se află la 

Bruxelles, la care se adaugă birouri în Statele Membre, pentru a asigura o relaţie 

puternică între Comisie, autorităţile naţionale şi locale şi cetăţeni.  

Comisia are mai multe roluri: 

 Propune noi legi Parlamentului şi Consiliului UE; 

Reprezintă Uniunea Europeană la nivel internaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Comisia Europeană 
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Cunoaşteţi vreun europarlamentar de la voi din ţară?  

Găsiţi-l / -o la :  http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html 

Ştiţi cine este comisarul european din ţara voastră şi care este aria de respon-

sabilităţi a acestuia ?  

Aflaţi la :  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm  

Sursa şi mai multe 

informaţii la: 

http://ec.europa.eu/

index_en.htm 
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Parlamentul, Consiliul şi Comisia :  

Instituţii cheie europeni şi preşedinţii săi  

Parlamentul European, vocea poporului:  Martin Schulz 

 

Consiliul European şi Consiliul de Miniştri, voci ale statelor membre: Herman Van Rompuy, 

Preşedintele Consiliului European 

Comisia Europeană promovează un interes comun :  José Manuel Barroso  

Sursa: U.E. în  slide-uri (ultima accesare, 19.2.2014) 

 

 

2.3. Consiliul European 

Acest organism, care a devenit o instituţie oficială în 2009, în urma Tratatului 

de la Lisabona, are în componenţă şefii de stat sau de guvern ai ţărilor membre, 

un Preşedinte propriu, precum şi Preşedintele Comisiei Europene. Consiliul 

European se reuneşte de 4 ori pe an, de obicei la Bruxelles. Rolul său principal 

este de a stabili direcţia politică generală şi priorităţile Uniunii. Nu are atribuţii 

legislative, fiind un organism menit să promoveze cooperarea politică.  

2.4. Consiliul Uniunii Europene 

Această instituţie este denumită şi „vocea Statelor Membre”, deoarece este 

alcătuită din câte un ministru de resort din fiecare ţară membră a Uniunii. 

Preşedintele se schimbă la fiecare şase luni: în perioada iulie–decembrie 2013, 

Lituania deţine preşedinţia. Consiliul UE decide, împreună cu Parlamentul, 

asupra legilor europene. 

 

Sursa şi mai multe 
informaţii la : 

h t t p : / /

w w w . e u r o p e a n -

council .europa.eu/

h o m e - p a g e . a s p x ?

lang=en 

h t t p : / /

www.consilium.europ

a.eu/homepage 

Pentru a promova interacţiunea, utilizaţi prezen-

tări media sau filme:    

U.E. Explicată de către preşedinţii săi: http://

www.youtube.com/watch?v=d0diZ48_q7U 

Instituţiile Europene: http://www.youtube.com/

watch?v=aJRJaFect3Y 
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3. U.E. la dispoziţia ta 

 

Unde şi cum găsim o Uniune transparentă... 

Site-ul web al Uniunii Europene: europa.eu 

Un milion şi jumătate de documente disponibile pentru public 

Centrul de contact Europe Direct 
Răspunsuri la întrebările tale     00 800 6 7 8 9 10 11 

Punctele de informare Europe Direct- Peste 400 de puncte de informare în toată Uniunea 
Europeană 
Documentele Uniunii Europene- Acces la documente interne, la cerere 
Ombudsmanul European -Se ocupă de plângerile privitoare la administrarea UE 
 

Sursa: The EU in slides 

(ultima accesare, 19.2.2014) 

Membrii Parlamentului European te reprezintă pe 

tine, cetăţeanul. 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Maastricht, orice cetăţean are dreptul de a 

adresa petiţii Parlamentului European. Ce 

este o petiţie? Este o observaţie sau o 

plângere cu privire la aplicarea legislaţiei UE, 

pe care o poţi trimite online sau prin poştă 

pe adresa Comitetului pentru Petiţii. Printr-

o astfel de petiţie, cetăţeanul cere 

Parlamentului European să ia o poziţie într-o anumită 

chestiune. Acest drept fundamental constituie un instrument util care 

permite cetăţenilor să participe în mod activ la activităţile Parlamentului.  

               Scrieţi o petiţie ! 

Împărţiţi clasa în grupe şi scrie-

ţi o petiţie adresată autotităţi-

lor relevante (naţionalesau in-

ternaţionale)care este respon-

sabilă pentru o problemă care 

vă afectează pe voi sa pe comu-

nitate. 

Sursa şi maimulte informaţii la: http://www.europarl.europa.eu/

aboutparliament/en/00533cec74/Petitions.html and on http://

www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/home.faces 
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4. Viitorul Uniunii Europene 

Uniunea Europeană, reprezintă un caz unic pe plan mondial. 

Astăzi, dezbaterile despre provocările pe care le rezervă viitorul Uniunii 

Europene se referă în general la situaţia economică şi financiară, la drepturile 

cetăţenilor europeni, mai ales după ultimele valuri de extindere, şi la politica 

faţă de ţările vecine. 

 Uniunea Europeană urmăreşte o politică de creştere economică ambiţioasă, 

dar realizabilă, cunoscută sub denumirea „Europa 2020”, prin care încearcă să 

devină o economie inteligentă, sustenabilă şi inclusivă. Astfel, s-au stabilit cinci 

ţinte care trebuie atinse până în 2020: 

Combaterea şomajului: ţinta este ca 75% dintre persoanele cu vârste 

cuprinse între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă; 

Cercetare şi inovaţie: 3% din PIB-ul Uniunii Europene urmează să fie in-

vestit în aceste domenii; 

Schimbarea climatică şi energia: emisii de gaze mai scăzute, mai multă 

energie din surse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice; 

Educaţie: reducerea ratei abandonului şcolar prematur şi implementarea 

educaţiei terţiare; 

Sursa şi mai multe 

informaţii la: 

http://ec.europa.eu/

europe2020/europe-

2020-in-a-nutshell/

targets/index_en.htm 
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Viitorul Uniunii Europene depinde şi de noi; este foarte important să-ţi formezi 

propriile opinii despre predicţiile referitoare la procesul de integrare euro-

peană atunci când te uiţi la televizor.  

De gândit 

Care sunt provocările U.E.? Menţionaţi cel puţin 3 dintre 

acestea: 

1………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………...… 

Ce trebuie să facă U.E. să facă faţă provocărilor din viitor ?..……………  

Ce se poate întâmpla dacă  ţară europeană decide să iasă din U.E. ?............. 

Din ce motive credeţi asta ?  …………………………………...………... 

 

 

 

             Căutaţi într-un dicţionar definiţiile conceptelor de mai jos şi discutaţile îm-

preună cu colegii : 

Puterea executivă = ……………………………………………………………..… 

Puterea legislativă =………………………………………………...…………….. 

Puterea judecătorească = ……………………………………………..………………… 

Sufragiu direct universal =………………………………………………………. 

P.I.B. =………………………………………...…………………………………. 

Energii regenerabile = ………………………………………………………..……. 

Toate aceste ţinte trebuie transpuse în obiective naţionale. 

Cum stă ţara ta? 

Documentează-te: 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/



 

 

 

 

 

 

 

Activităţi de învăţare 

1.  Înainte de a vota, cetăţenii se informează!  

De ce fel de informaţii are nevoie un votant pen-

tru a vota în mod responsabil la alegerile euro-

parlamentare?  

Informaţii despre:  

- programele politice ale unui partid/grup;  

- candidaţi;  

- ce fel de probleme există şi soluţiile posibile ale acestora la diferite niveluri 

de decizie; 

- ce fel de soluţii au găsit partidele în trecut la probleme similare;  

- contextul local, naţional şi internaţional; 

- …………………………………………………….……………..……..  

2. Aflaţi ştiri despre U.E. Din ziare    

Care este numele ziarului în care ai găsit informaţii despre 

U.E. ?....................................................................................  

Care este titlul articolului ?.................................................. 

Cine este autorul articolului? Aflaţi informaţii despre autor şi 

faceţi o sinteză (un rezumat al) a articolului.  

............................................................................................... 

......................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Ce ştiţi despre ziarul în care a fost publicat articolul ? 

…………………………………………………………..….....…………….... 

Care au fost sursele jurnalistului ? ……………...............……………………. 

Face acesta diferenţa între fapte şi simple opinii? …....……………......……. 

Care este ideea de bază a articolului ?...............................................................  

Aţi putea să contextualizaţi ştirea ? ….............................………………….…. 

Comparaţi perspectivele a trei ziare diferite asupra aceluiaşi subiect.  

Realizaţi un colaj despre ştirea respectivă —fie prin intermediul unui poster 

fie a programului Power Point — utilizând informaţii găsite în ziare diferite. 
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3.  Alege una din următoarele sarcini :  

 

a. Încearcă să fi jurnalist/ă pentru o săptămână şi documentează-te despre 

U.E.   

b. Scrie un scurt articol pentru revista şcolii sau încarcă-l pe pagina de facebo-

ok a şcolii. La finalul semestrului,votaţi cel mai bun articol folosind  un set de 

criterii obiective precum: în ce măsură este echilibrat? În ce măsură prezintă 

informaţii de actualitate? În ce măsură prezintă o perspectivă pluralistă? În ce 

măsură este critic?  

c. Găseşte poze semnificative despre U.E. ; 

d. Prin intermediul ziarelor online, urmăreşte activitatea unei instituţii sau a 

unei personalităţi relevante pentru mediul U.E. pentru două săptămâni. 
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Aţi parcurs până acum următoarele subiecte : 

 

Principalele instituţii europene şi activitatea lor 

 

Viitorul Uniunii Europene 


