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21.10.2015 A8-0286/55 

Amendamentul  55 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 9 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

Nimeni nu poate vota mai mult de o 

singură dată în orice alegeri pentru 

Parlamentul European. 

Fără a se aduce atingere articolului 2a 

alineatul (5), nimeni nu poate vota mai 

mult de o singură dată în orice alegeri 

pentru Parlamentul European. 

Or. en 



 

AM\1076651RO.doc  PE570.911v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.10.2015 A8-0286/56 

Amendamentul  56 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 13 

 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

1. Un loc rămâne vacant atunci când 

mandatul unui membru al Parlamentului 

European se încheie ca urmare a demisiei, 

decesului sau retragerii mandatului 

respectiv. 

Un loc rămâne vacant atunci când 

mandatul unui membru al Parlamentului 

European se încheie ca urmare a demisiei, 

decesului sau retragerii mandatului 

respectiv. 

2. Sub rezerva aplicării altor dispoziții din 

prezentul act, fiecare stat membru 

stabilește procedurile adecvate pentru ca, 

în cazul în care un loc devine vacant în 

cursul mandatului de cinci ani prevăzut la 

articolul 5, locul respectiv să fie ocupat 

pentru restul perioadei în cauză. 

 

3. În cazul în care legislația unui stat 

membru prevede explicit retragerea 

mandatului unui membru al 

Parlamentului European, mandatul 

acestuia se încheie în conformitate cu 

dispozițiile legale respective. Autoritățile 

naționale competente informează 

Parlamentul European cu privire la 

aceasta. 

 

4. În cazul în care un loc devine vacant în 

urma demisiei sau decesului, Președintele 

Parlamentului European informează 

imediat autoritățile competente ale 

statului membru în cauză cu privire la 
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Amendamentul  57 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 13 a (nou)  

 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

 Articolul 13a 

 1. În cazul deputaților aleși în 

circumscripțiile din statele membre, în 

condițiile respectării celorlalte dispoziții 

ale prezentului act, fiecare stat membru 

stabilește proceduri corespunzătoare 

pentru ocuparea fiecărui loc vacantat în 

cursul mandatului de cinci ani menționat 

la articolul 5 pentru restul perioadei 

respective. 

 2. Atunci când legislația unui stat 

membru dispune în mod explicit 

retragerea mandatului unui membru al 

Parlamentului European ales într-o 

circumscripție din acel stat membru, 

mandatul respectiv ia sfârșit conform 

acelor dispoziții legale. Autoritățile 

naționale competente informează 

Parlamentul European cu privire la 

aceasta. 

 3. Atunci când locul unui deputat ales 

într-o circumscripție a unui stat membru 

este vacantat prin demisie sau deces, 

Președintele Parlamentului European 

informează imediat despre aceasta 

autoritățile competente ale statului 



 

AM\1076651RO.doc  PE570.911v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

membru în cauză. 

Or. en 



 

AM\1076651RO.doc  PE570.911v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.10.2015 A8-0286/58 

Amendamentul  58 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 13 b (nou)  

 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

 Articolul 13b 

 1. În cazul în care deputații aleși pentru 

circumscripția Uniunii Europene, în 

condițiile respectării celorlalte dispoziții 

ale prezentului act, se stabilesc proceduri 

corespunzătoare pentru ocuparea oricărui 

loc vacantat pe durata rămasă a 

mandatului de cinci ani menționat la 

articolul 5, în conformitate cu procedura 

stabilită la articolul 14. 

 2. Atunci când legislația Uniunii dispune 

în mod explicit retragerea mandatului 

unui membru al Parlamentului European 

ales pe lista pan-europeană, mandatul 

respectiv ia sfârșit conform acelor 

dispoziții legale. Autoritatea electorală 

informează despre aceasta Parlamentul 

European. 

 3. Atunci când locul unui deputat ales 

pentru circumscripția Uniunii Europene 

este vacantat prin demisie sau deces, 

Președintele Parlamentului European 

informează imediat autoritatea electorală 

despre aceasta. 

Or. en 
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