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Misiunile de observare a alegerilor: au fost depuse eforturi pentru 
urmărirea punerii în aplicare a recomandărilor, dar este necesară o 
mai bună monitorizare, arată Curtea de Conturi Europeană 

După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a ajuta țările să pună în aplicare recomandările formulate de 
observatorii electorali ai Uniunii Europene. Modul în care sunt prezentate recomandările a 
înregistrat îmbunătățiri în ultimii ani, potrivit Curții, dar sunt necesare mai multe consultări la 
fața locului cu părțile interesate de la nivel local în timpul elaborării acestor recomandări. 

Fără a interveni în organizarea alegerilor propriu-zise, observatorii electorali ai Uniunii Europene 
colectează și analizează elemente de fapt referitoare la procesul electoral și oferă o evaluare 
independentă. La două luni după ziua scrutinului, aceștia publică un raport detaliat care conține 
recomandări privind modalitățile de îmbunătățire a cadrului pentru viitoarele alegeri. 
Recomandările abordează probleme diverse, de la înregistrarea persoanelor cu drept de vot la 
violența electorală. Ele sunt prezentate autorităților din țara-gazdă, deși nu există niciun 
angajament oficial din partea acestora de a le pune în aplicare.  

Curtea a evaluat dacă Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia Europeană 
furnizaseră suficient sprijin țărilor-gazdă pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate 
în urma misiunilor de observare derulate în Ghana, Iordania, Nigeria și Sri Lanka. Curtea s-a axat 
pe alegeri observate după 2010. 

„Este esențial să se urmărească punerea în aplicare a acestor recomandări, pentru a se maximiza 
impactul observării alegerilor”, a declarat domnul Ville Itälä, membrul Curții de Conturi 
Europene responsabil de acest raport. „Dacă țara-gazdă nu remediază problemele din domeniul 
electoral, există riscul ca deficiențele să persiste și chiar să se amplifice înainte de viitoarele 
alegeri.” 

Curtea a constatat că SEAE și Comisia depuseseră eforturi rezonabile pentru a sprijini punerea în 
aplicare a recomandărilor formulate. Prezentarea recomandărilor a înregistrat îmbunătățiri în 
ultimii ani, dar sunt necesare mai multe consultări la fața locului. SEAE și Comisia s-au angajat în 
dialog politic și au oferit asistență electorală pentru a sprijini punerea în aplicare a 
recomandărilor, dar nu s-a recurs la misiuni de urmărire ulterioară a alegerilor atât de des pe cât 
ar fi fost posibil. Nu în ultimul rând, arată Curtea, la nivel central nu există o imagine de ansamblu 
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asupra recomandărilor și nici o evaluare sistematică a punerii lor în aplicare. 

Costul misiunilor de observare variază în mod semnificativ, în funcție de împrejurări. Totuși, pe 
baza celor mai recente cifre disponibile, costul mediu se ridică la 3,5 milioane de euro. Bugetul 
pentru observarea alegerilor între 2015 și 2017 s-a ridicat la aproximativ 44 de milioane de euro 
în medie pe an. 

Curtea recomandă SEAE: 

• să se asigure că recomandările respectă orientările în materie de redactare și modelele 
stabilite; 

• să se asigure că echipa misiunii consultă părțile interesate din țara-gazdă cu privire la recomandări înainte 
de finalizarea raportului; 

• să se asigure că masa rotundă cu părțile interesate este programată după trecerea a cel 
puțin patru zile lucrătoare de la publicarea raportului; 

• atunci când este posibil, să trimită misiuni de urmărire ulterioară a alegerilor în țările care 
au găzduit o misiune de observare; 

• să creeze un registru centralizat pentru recomandări și să urmărească progresele 
înregistrate în legătură cu punerea lor în aplicare. 

Note către editori 

Observarea alegerilor constituie un instrument important pentru promovarea democrației, a 
drepturilor omului și a statului de drept. Bine gestionate, alegerile pot contribui la transferul 
pașnic al puterii politice. De la stabilirea, în 2000, a metodologiei de observare a alegerilor, UE a 
desfășurat 138 de misiuni de observare a alegerilor în 66 de țări din Africa, Orientul Mijlociu, Asia 
și America Latină. Aproape jumătate din misiuni au loc în Africa. 

Misiunile de observare sunt, de regulă, conduse de către un deputat din Parlamentul European, 
care este numit de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate și care acționează în calitate de observator-șef al misiunii. Observatorii au obligația de 
a fi strict imparțiali și de a nu favoriza nicio parte într-un proces electoral. 

Raportul special nr. 22/2017, intitulat „Misiunile de observare a alegerilor – au fost depuse 
eforturi pentru urmărirea punerii în aplicare a recomandărilor, dar este necesară o mai bună 
monitorizare”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 
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