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I. Introducere 

1. Se știe că Parlamentul European, dintr-o adunare de categoria a doua, așa cum era la 
origine, a devenit un organ electiv începând cu legislatura care a debutat în iunie - iulie 1979.

2. De fapt, chiar înainte de alegerea directă, articolul 138 alineatul (1) din Tratatul de
instituire a ceea ce era atunci Comunitatea Economică Europeană prevedea că membrii 
Parlamentului European vor fi desemnați în cadrul diferitelor parlamente naționale în 
conformitate cu procedurile stabilite de fiecare stat membru; în consecință, ne găseam în 
prezența titularilor cu dublu mandat.

3. În realitate, atribuindu-i Parlamentului European natura unui organ de categoria a doua, 
același articol 138 alineatul (3) din Tratatul de la Roma prevăzuse ulterior alegerea prin 
sufragiu direct, pe bază de proiecte elaborate chiar de Adunare, „urmând o procedură 
uniformă în toate statele membre”. Consiliul ar fi trebuit apoi în unanimitate să adopte 
„dispozițiile a căror aprobare de către statele membre o va recomanda, în conformitate cu 
regulile lor constituționale respective”. 

4. În acest sens, Summitul de la Paris din 9 și 10 decembrie 1974 stabilește că alegerile directe 
ar trebui să aibă loc „începând cu 1978” și invită Parlamentul European să prezinte noi 
propuneri, în măsura în care proiectul de convenție pe care îl adoptase în 1960 nu mai era de 
actualitate. În ianuarie 1975, Parlamentul a aprobat un nou proiect pe baza căruia, după 
depășirea anumitor divergențe, șefii de stat și de guvern au ajuns la un acord la 12 și 13 iulie 
1976. 

5. Decizia și Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin sufragiu 
universal direct au fost semnate la Bruxelles la 20 septembrie 1976. După ratificarea sa de 
către toate statele membre, textul a intrat în vigoare la 1 iulie 1978, iar primele alegeri au avut 
loc la 7 și 10 iunie 1979. 

II. Exigențele unei reforme

1. Prevederea, în ceea ce era atunci articolul 138 alineatul (3) din tratat, de a instaura o 
procedură electorală uniformă părea că trebuia să rămână în esență fără valoare din momentul 
în care Actul din 1976 se limita să introducă principii destul de generale care lăsau o marjă 
amplă diferitelor reglementări naționale. 

2. Pe de altă parte, întrucât Consiliul nu a reușit să ajungă la un acord asupra diferitelor
proiecte prezentate de Parlament, Tratatul de la Amsterdam a introdus posibilitatea de a se 
limita la adoptarea „principiilor comune”. Redactarea actuală a articolului 190 alineatul (4)
din Tratatul CE prevede în fapt că „Parlamentul European elaborează un proiect pentru a 
permite alegerea prin sufragiu universal direct urmând o procedură uniformă în toate statele 
membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre”. 

3. De altfel, aceasta este calea pe care a urmat-o Parlamentul în proiectul anexat la rezoluția 
privind elaborarea unui proiect de procedură electorală care conține principii comune pentru 
alegerea membrilor Parlamentului European, adoptată la 15 iulie 1998 (A4-0212/98). Ca 
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urmare a acestui proiect, Actul din 1976 a fost modificat ultima dată de Decizia 2002/772/CE, 
Euratom a Consiliului din 25 iunie 2002 și din 3 septembrie 2002. 

4. Totuși, în ciuda acestei modificări (care era în principal axată pe introducerea unui criteriu 
de proporționalitate în legile electorale naționale și pe interzicerea mandatului dublu al unui 
parlamentar), redactarea actuală a Actului din 1976 pare să nu fie încă în totalitate 
satisfăcătoare, mai ales în ceea ce privește verificarea puterilor și pierderea mandatului. În 
acest sens, trebuie amintite cazurile recente care privesc mai mulți membri ai Parlamentului 
European, care au demonstrat insuficiența anumitor dispoziții ale Actului. 

5. Articolul 12 din Act prevede că „Parlamentul European verifică mandatele membrilor 
Parlamentului European. În acest scop, acesta ia act de rezultatele proclamate oficial de 
statele membre și ia o decizie privind contestațiile care ar putea fi eventual provocate pe baza 
dispozițiilor din prezentul act cu excepția dispozițiilor naționale la care acesta face 
trimitere”. 

6. În fond, această dispoziție nu recunoaște Parlamentului European nicio putere de evaluare a 
deciziilor autorităților naționale în ceea ce privește rezultatele electorale, întrucât acesta nu 
poate decât să ia act. Quid iuris, dacă proclamarea făcută de un stat membru a intervenit pe 
baza unei dispoziții interne contrarii Actului din 1976 și, în general, dreptului primar? Quid 
iuris, din nou, dacă proclamarea unui ales este rezultatul unei decizii administrative sau 
judiciare care a antrenat o contestație electorală și care se bazează pe dispoziții naționale 
aberante?

7. Dacă ne limităm la formularea de la articolul 12, Parlamentul, adunarea suverană, ar trebui 
să renunțe la dreptul său de a defini propria structură și să accepte în mod pasiv voința statelor 
membre. 

8. Un caz în care a apărut o problemă comparabilă este cel al deciziei plenarei Parlamentului 
European de a refuza validarea mandatului dlui Donnici și de a-l confirma pe cel al dlui 
Occhetto (a se vedea decizia Parlamentului European din 24 mai 2007 (procedura 2007/2121
(REG)). Cu această ocazie, într-adevăr, renunțarea dlui Occhetto la mandatul său – renunțare 
care i-ar fi permis dlui Donnici să ocupe un loc în Parlament pe locul acestuia – a fost 
considerată nulă de Parlament, contrar deciziei autorităților naționale competente, pentru că 
ținea de o voință viciată de un acord politic opus literei și spiritului Actului din 19761.

9. De altfel, articolul 13 alineatul (3) din Actul din 1976, prevede că „Atunci când legislația 
dintr-un stat membru stabilește în mod expres pierderea mandatului unui membru din 
Parlamentul European, mandatul său expiră prin aplicarea dispozițiilor acestei legislații. 
Autoritățile naționale competente informează Parlamentul European asupra acestui fapt”. 

10. Și în acest caz, nu este recunoscută Parlamentului European nicio putere de evaluare a 
deciziilor autorităților naționale, care pot deci să decidă menținerea pe loc a unui deputat. Și
aici, de asemenea, se pune problema pierderii mandatului proclamată de un stat membru pe 

                                               
1 Se reamintește că decizia în cauză a fost atacată de dl. Donnici (cauza T-215/07) și de guvernul italian (C-
393/07) și că procedurile în această chestiune sunt încă pendinte.
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baza dispozițiilor interne sau a deciziilor administrative sau juridice contrarii dreptului primar. 

11. În teorie, o problemă de acest gen ar fi putut să se pună pentru dl. Geremek. Într-adevăr, o 
lege poloneză din 18 octombrie 2006 obliga titularii dintr-un birou public (inclusiv deputații 
polonezi care aveau un loc în Parlamentul European) să declare în scris, în termen de o lună 
de la data intrării în vigoare a legii, dacă colaboraseră sau nu cu poliția secretă în cursul 
perioadei 1944 – 1990. După scurgerea acestui termen, refuzul de a face această declarație ar 
fi echivalat cu o declarație falsă, fapt pasibil de urmări penale și susceptibil să conducă la 
pierderea mandatului al cărui titular era autorul refuzului. Trebuie observat într-adevăr că 
ordinea juridică poloneză prevede pierderea mandatului european drept consecință a unei 
condamnări penale chiar ușoare și aceasta împotriva regimului mult mai puțin sever în vigoare 
pentru deputații naționali. Dl. Geremek refuzase să facă această declarație, existând riscul să 
fie condamnat din această cauză și, în consecință, să-și piardă mandatul de parlamentar. 

12. De fapt, la acel moment, a apărut o hotărâre a Curții constituționale poloneze care declara 
legea nelegitimă însă, dacă nu s-ar fi întâmplat acest fapt, Parlamentul European ar fi trebuit 
să ia act în mod pasiv de o decizie a autorităților naționale, în mod evident contrarie celor mai 
elementare principii de libertate. 

13. Ca și cum nu ar fi fost suficient, carențele Actului apar fără îndoială din faptul că, atât în 
cazul verificării puterilor, cât și în cazul pierderii mandatului, Parlamentul European nu 
dispune de niciun instrument de reacție imediată față de dispozițiile naționale incompatibile 
cu dreptul primar. Într-adevăr, pe baza dreptului în vigoare, singura cale posibilă este de a 
solicita Comisiei să inițieze o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva
statului membru în cauză. Totuși, în situația actuală, această solicitare nu este obligatorie, 
procedura de infracțiune depinzând de competența exclusivă (și discreționară) a Comisiei. 

III. Poziția raportorului 

1. În lumina celor de mai sus, în avizul său adresat Comisiei pentru afaceri constituționale, 
sesizată în fond, raportorul dvs. pentru aviz ar putea sugera în primul rând modificarea 
articolelor 12 și 13 din Act pentru a permite Parlamentului European să examineze 
corespondența deciziilor autorităților naționale în ceea ce privește proclamarea aleșilor și 
pierderea mandatului, în litera și spiritul Actului însuși.

2. În acest scop, pot fi imaginate următoarele soluții: 

a) să se recunoască Parlamentului European puterea de verificare a mandatelor 
propriilor membri pe baza rezultatelor proclamate de statele membre, hotărând
în mod autonom asupra contestațiilor care se raportează în acest sens;
formularea articolului 12 din Act ar putea fi modificată după cum urmează:  
„Parlamentul European verifică mandatele membrilor din Parlamentul 
European pe baza rezultatelor proclamate oficial de statele membre, și 
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hotărăște cu privire la contestațiile care ar putea eventual să fie ridicate pe 
baza altor dispoziții din prezentul Act”.

b) să permită Parlamentului European să solicite Curții de Justiție să se pronunțe 
în prealabil cu privire la compatibilitatea cu dreptul comunitar a deciziilor 
autorităților naționale în materie electorală (să ne gândim la modelul articolului 
300 alineatul (6) din Tratatul CE privind acordurile internaționale) și, în cazul 
în care Curtea ar stabili o incompatibilitate, să se procedeze, independent de 
autoritățile naționale, la verificarea puterilor sau la constatarea pierderii 
mandatului; 

c) să se atribuie Parlamentului European puterea de a sesiza direct Curtea de 
Justiție, independent de inițiativa Comisiei, atunci când este vorba de apărarea 
propriilor prerogative, pentru ca infracțiunea statului membru să fie denunțată;

d) cu titlu subsidiar, să se prevadă obligația pentru Comisie, prin persoana 
comisarului său responsabil, de a expune Parlamentului European motivele 
deciziei Colegiului de a nu iniția procedura de infracțiune împotriva unui stat 
membru acuzat de violarea prerogativelor Parlamentului, în ciuda unei 
solicitări în acest sens a acestuia din urmă. 

3. În plus, raportorul dvs. pentru aviz ar putea să ia în considerare ideea introducerii anumitor 
principii de drept electoral în sens strict:

a) ar putea fi introduse una sau mai multe circumscripții transfrontaliere (adică 
susceptibile de a interesa mai multe state membre), îndeosebi în ceea ce 
privește importanța pe care o acordă articolul 191 din Tratatul CE partidelor 
politice care acoperă o dimensiune europeană;

b) pe lângă o noțiune europeană de incompatibilitate (a se vedea articolul 7
alineatul (1) din Act), ar putea fi cel puțin schițată o noțiune europeană de 
eligibilitate și de destituire; 

c) ar putea fi reafirmată respectarea suveranității populare, astfel încât ordinea 
aleșilor să nu poată fi modificată, după vot, pe baza deciziilor sau a acordurilor 
de partid1.

4. Este evident că, Parlamentul European fiind oricum „judecător” al contestațiilor electorale 
prezentate pe baza dispozițiilor Actului din 1976 (a se vedea articolul 12), vor fi introduse în 
acesta mai multe dispoziții suficient de detaliate și, mai mult, Parlamentul va fi în măsură să-
și definească propria structură în mod independent față de autoritățile naționale. 

                                               
1 S-ar părea că unele legislații naționale permit aceasta.
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