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Amendamentul 1
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Referirea 2

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolul 48 alineatul (3) 
din Tratatul UE, în temeiul căruia 
Parlamentul a fost consultat de către 
Consiliu (C7-0001/2010),

– având în vedere articolul 48 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), în temeiul căruia Parlamentul a fost 
consultat de către Consiliul European (C7-
0001/2010),

Or. en

Amendamentul 2
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Referirea 3

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolul 14 alineatul (2) 
din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 14 alineatele
(2) şi (3) din TUE,

Or. en

Amendamentul 3
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Referirea 7

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere concluziile reuniunilor 
Consiliului European din 11-12 decembrie 
2008, precum şi din 18-19 iunie 2009,

– având în vedere concluziile reuniunilor 
Consiliului European din 11-12 decembrie 
2008, precum şi din 18-19 iunie şi 10-11 
decembrie 2009,

Or. en
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Amendamentul 4
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Referirea 8

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolul 55 şi articolul 
11 alineatul (4), precum şi articolul 74a din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 11 alineatul (4), 
precum şi articolul 74a din Regulamentul 
său de procedură,

Or. en

Amendamentul 5
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Considerentul A

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât articolul 14 alineatul (2) din 
Tratatul UE, astfel cum a fost modificat de 
Tratatul de la Lisabona, prevede că 
Consiliul European adoptă în unanimitate, 
la iniţiativa şi cu aprobarea Parlamentului 
European, o decizie prin care se stabileşte 
componenţa Parlamentului European;

A. întrucât articolul 14 alineatul (2) din
TUE, astfel cum a fost modificat de 
Tratatul de la Lisabona, prevede că 
Consiliul European adoptă în unanimitate, 
la iniţiativa şi cu aprobarea Parlamentului 
European, o decizie prin care se stabileşte 
componenţa Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 6
Søren Bo Søndergaard

Proiect de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât articolul 14 alineatul (3) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede că membrii Parlamentului 
European sunt aleşi prin vot universal 
direct, liber şi secret;
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Or. da

Amendamentul 7
Ramón Jáuregui Atondo

Proiect de rezoluţie
Considerentul D

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât, în conformitate cu acordul la 
care s-a ajuns în cadrul Consiliului 
European, numărul total de deputaţi creştea 
cu 15 în comparaţie cu Tratatul de la Nisa 
(trecând de la 736 la 751), cu 18 mandate 
suplimentare distribuite între 12 state 
membre, în timp ce Germaniei, în virtutea 
plafonului maxim stabilit de Tratatul UE, 
i se atribuiau trei mandate mai puţin;

D. întrucât, în conformitate cu acordul la 
care s-a ajuns în cadrul Consiliului 
European, numărul total de deputaţi creştea 
cu 15 în comparaţie cu Tratatul de la Nisa 
(trecând de la 736 la 751), cu 18 mandate 
suplimentare distribuite între 12 state 
membre;

Or. es

Amendamentul 8
Ramón Jáuregui Atondo

Proiect de rezoluţie
Considerentul F

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât Tratatul de la Lisabona intrat, în 
sfârşit, în vigoare la 1 decembrie 2009, cei 
18 deputaţi suplimentari proveniţi din cele 
12 state membre în cauză îşi pot lua în 
primire, în mod legitim, mandatele;

F. întrucât Tratatul de la Lisabona intrat, în 
sfârşit, în vigoare la 1 decembrie 2009, cei 
18 deputaţi suplimentari proveniţi din cele 
12 state membre în cauză îşi pot lua în 
primire, în mod legitim, mandatele, în cel 
mai scurt timp, iar statele membre de 
origine ale acestora ar trebui să aibă
astfel posibilitatea de a se bucura de 
reprezentarea la care sunt îndreptăţite;

Or. es
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Amendamentul 9
Ramón Jáuregui Atondo

Proiect de rezoluţie
Considerentul Ga (nou)

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

Ga. întrucât aproape toate statele membre 
şi-au desemnat deputaţii în Parlamentul 
European în conformitate cu limitele 
stabilite în concluziile Consiliului 
European din iunie 2009;

Or. es

Amendamentul 10
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Considerentul I

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât, în concluziile reuniunii 
Consiliului European din 11-12 decembrie 
2008 se prevedea deja adoptarea de măsuri 
tranzitorii menite să permită sosirea 
deputaţilor suplimentari în cursul actualei 
legislaturi, iar în concluziile reuniunii 
Consiliului European din 18-19 iunie 2009 
se stabileau condiţiile potrivit cărora urma 
să crească, în mod temporar, numărul 
deputaţilor în Parlamentul European;

I. întrucât, în concluziile reuniunii 
Consiliului European din 11-12 decembrie 
2008, sub Preşedinţia preşedintelui 
Republicii Franceze, se prevedea deja 
adoptarea de măsuri tranzitorii menite să 
permită sosirea deputaţilor suplimentari în 
cursul actualei legislaturi, iar în concluziile 
reuniunii Consiliului European din 18-19 
iunie 2009 se propuneau condiţiile potrivit 
cărora urma să crească, în mod temporar, 
numărul deputaţilor în Parlamentul 
European;

Or. en

Amendamentul 11
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Considerentul Ja (nou)
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Proiectul de rezoluţie Amendamentul

Ja. întrucât articolul 14 alineatul (3) din 
TUE şi Actul din 1976 stipulează că 
membrii Parlamentului European sunt 
aleşi prin vot universal direct, liber şi 
secret;

Or. en

Amendamentul 12
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Considerentul Jb (nou)

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

Jb. întrucât Consiliul European din 10-11 
decembrie 2009 a decis să consulte 
Parlamentul cu privire la o modificare a 
Protocolului nr. 36, depusă de guvernul 
spaniol, care, prin derogare de la articolul 
14 alineatul (3) din TUE, sugerează trei 
opţiuni pentru alegerea celor 18 deputaţi 
suplimentari, şi anume: 
(a) organizarea de alegeri parţiale ad hoc; 
(b) renumărarea rezultatelor alegerilor
din iunie 2009;
(c) desemnarea membrilor parlamentelor 
naţionale;

Or. en

Amendamentul 13
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Punctul 1

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

1. Consideră că modificarea Protocolului 
nr. 36, solicitată de Consiliul European, 

1. Susţine că ar trebui aleşi 18 deputaţi 
suplimentari pentru restul legislaturii 
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rezultă în mod direct din noile dispoziţii 
ale Tratatului de la Lisabona şi constituie 
o soluţie acceptabilă, care va permite 
tuturor statelor membre care dispun de 
mandate suplimentare să desemneze 
deputaţii în cauză;

2009-2014; insistă, cu toate acestea, că 
toţi cei 18 deputaţi ar trebui să îşi ia în 
primire mandatele în Parlament în acelaşi 
timp, pentru a nu perturba echilibrul de 
naţionalităţi din Parlament; îndeamnă 
statele membre să finalizeze procedurile 
de alegere într-un mod pragmatic, cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 14
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Punctul 2

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

2. Regretă că Consiliul nu a adoptat în timp 
util măsurile care ar fi permis deputaţilor 
suplimentari să-şi ia în primire mandatele 
din momentul intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi că una dintre 
soluţiile luate în considerare în 
modificarea solicitată nu este conformă 
cu spiritul Actului din 1976, care prevede
că deputaţii europeni ar trebui să fie aleşi 
în mod direct şi nu în mod indirect, prin 
intermediul unor alegeri desfăşurate în 
cadrul unui parlament naţional;

2. Regretă că Consiliul nu a adoptat în timp 
util măsurile care ar fi permis deputaţilor 
suplimentari să-şi ia în primire mandatele 
din momentul intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 15
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Proiect de rezoluţie
Punctul 2

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

2. Regretă că Consiliul nu a adoptat în timp 
util măsurile care ar fi permis deputaţilor 
suplimentari să-şi ia în primire mandatele 
din momentul intrării în vigoare a 

2. Regretă că Consiliul nu a adoptat în timp 
util măsurile care ar fi permis deputaţilor 
suplimentari să-şi ia în primire mandatele 
din momentul intrării în vigoare a 
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Tratatului de la Lisabona şi că una dintre 
soluţiile luate în considerare în 
modificarea solicitată nu este conformă cu 
spiritul Actului din 1976, care prevede că 
deputaţii europeni ar trebui să fie aleşi în 
mod direct şi nu în mod indirect, prin 
intermediul unor alegeri desfăşurate în 
cadrul unui parlament naţional;

Tratatului de la Lisabona şi că cea de-a 
treia opţiune propusă luată în considerare 
în modificarea solicitată reprezintă în mod 
clar o încălcare a legislaţiei primare a 
UE, care prevede că deputaţii europeni 
sunt aleşi în mod direct şi nu în mod 
indirect, prin intermediul unor alegeri 
desfăşurate în cadrul unui parlament 
naţional, astfel cum se propune în cea de-
a treia opţiune;

Or. en

Amendamentul 16
Søren Bo Søndergaard

Proiect de rezoluţie
Articolul 2

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

2. regretă că Consiliul nu a adoptat în timp 
util măsurile care ar fi permis deputaţilor 
suplimentari să-şi ia în primire mandatele 
din momentul intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi că una dintre 
soluţiile luate în considerare în modificarea 
solicitată nu este conformă cu spiritul 
Actului din 1976, care prevede că deputaţii 
europeni ar trebui să fie aleşi în mod direct 
şi nu în mod indirect, prin intermediul unor 
alegeri desfăşurate în cadrul unui 
parlament naţional;

2. regretă că Consiliul nu a adoptat în timp 
util măsurile care ar fi permis deputaţilor 
suplimentari să-şi ia în primire mandatele 
din momentul intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi consideră ca 
fiind inacceptabil faptul că una dintre 
soluţiile luate în considerare în modificarea 
solicitată nu este conformă cu articolul 14 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi spiritul Actului din 1976, 
care prevedea că deputaţii europeni sunt
aleşi în mod direct şi nu în mod indirect, 
prin intermediul unor alegeri desfăşurate în 
cadrul unui parlament naţional;

Or. da

Amendamentul 17
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de rezoluţie Amendamentul

2a. Consideră, în plus, că includerea 
propusă a celei de-a treia opţiuni în 
Protocolul nr. 36 modificat – şi anume, că 
deputaţii naţionali pot fi desemnaţi în 
calitate de deputaţi în Parlamentul 
European - încalcă atât litera, cât şi 
spiritul legislaţiei primare a UE şi ar 
constitui un regres care ar afecta 
legitimitatea democratică a Parlamentului 
European şi ar provoca confuzie în 
rândul cetăţenilor, tocmai într-un moment 
în care competenţele sporite ale 
Parlamentului necesită efort sporit pentru 
construirea încrederii publicului în 
capacitatea reprezentativă a acestuia;

Or. en

Amendamentul 18
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Punctul 3

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă, cu toate acestea, acordul
pentru convocarea unei Conferinţe 
interguvernamentale, subînţelegându-se că 
aceasta va trebui să aibă ca obiectiv precis 
adoptarea măsurilor tranzitorii cu privire 
la componenţa Parlamentului European 
pentru restul legislaturii 2009-2014;

3. îşi exprimă, prin urmare, dezacordul 
pentru convocarea unei Conferinţe 
interguvernamentale, cu excepţia cazului 
în care aceasta este precedată de o 
convenţie care examinează în special 
propunerea făcută de Consiliul European 
vizând să permită desemnarea membrilor 
parlamentelor naţionale în calitate de
deputaţi în Parlamentul European pentru 
restul legislaturii 2009-2014;

Or. en
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Amendamentul 19
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Proiect de rezoluţie
Punctul 3

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă, cu toate acestea, acordul
pentru convocarea unei Conferinţe 
interguvernamentale, subînţelegându-se că 
aceasta va trebui să aibă ca obiectiv precis 
adoptarea măsurilor tranzitorii cu privire 
la componenţa Parlamentului European 
pentru restul legislaturii 2009-2014;

3. îşi exprimă, prin urmare, în acest 
stadiu, dezacordul pentru convocarea unei 
Conferinţe interguvernamentale şi îşi 
rezervă dreptul de a-şi amâna decizia 
referitoare la convocarea unei convenţii 
până în momentul în care va exista un 
acord de retragere a includerii propuse a 
celei de-a treia opţiuni în Protocolul nr. 
36 modificat;

Or. en

Amendamentul 20
Andreas Mölzer

Proiect de rezoluţie
Punctul 3

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă, cu toate acestea, acordul 
pentru convocarea unei Conferinţe 
interguvernamentale, subînţelegându-se că 
aceasta va trebui să aibă ca obiectiv precis
adoptarea măsurilor tranzitorii cu privire la 
componenţa Parlamentului European 
pentru restul legislaturii 2009-2014;

3. îşi exprimă, cu toate acestea, acordul 
pentru convocarea unei Conferinţe 
interguvernamentale, care să se ocupe, 
printre altele, de adoptarea măsurilor 
tranzitorii cu privire la componenţa 
Parlamentului European pentru restul 
legislaturii 2009-2014;

Or. de

Amendamentul 21
Ramón Jáuregui Atondo

Proiect de rezoluţie
Punctul 3

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

3. îşi exprimă, cu toate acestea, acordul 3. îşi exprimă, cu toate acestea, acordul 
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pentru convocarea unei Conferinţe 
interguvernamentale, subînţelegându-se că 
aceasta va trebui să aibă ca obiectiv precis 
adoptarea măsurilor tranzitorii cu privire la 
componenţa Parlamentului European 
pentru restul legislaturii 2009-2014;

pentru convocarea unei Conferinţe 
interguvernamentale, care să se ocupe de
obiectivul precis al adoptării măsurilor 
tranzitorii cu privire la componenţa 
Parlamentului European pentru restul 
legislaturii 2009-2014;

Or. es

Amendamentul 22
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

3a. în conformitate cu precedentul stabilit 
în timpul negocierii Tratatului de la 
Lisabona, şi având în vedere prerogativele 
Parlamentului în acest domeniu, propune 
desemnarea a trei reprezentanţi la 
conferinţa interguvernamentală; 

Or. en

Amendamentul 23
Carlo Casini

Proiect de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că, în ceea ce priveşte 
numirea observatorilor, ar trebui să se 
respecte, de asemenea, cât mai mult 
posibil spiritul Actului din 1976, dar că, în 
cazul în care dificultăţile tehnice şi 
politice s-ar dovedi insurmontabile, 
alegerile indirecte prin intermediul 
parlamentelor naţionale ar fi o opţiune 
acceptabilă;

Or. it
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Amendamentul 24
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Punctul 6

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

6. Subliniază, pe de altă parte, că orice 
nouă decizie privind componenţa 
Parlamentului European va trebui să ţină 
seama de posibilele aderări survenite între 
timp şi să prevadă, prin urmare, numărul de 
mandate atribuite noilor state membre;

6. Subliniază, pe de altă parte, că orice 
nouă decizie privind componenţa 
Parlamentului European va trebui să ţină 
seama de posibilele aderări survenite între 
timp şi să prevadă, prin urmare, numărul de 
mandate atribuite noilor state membre; în 
plus, reaminteşte Consiliului European că 
orice decizie de a include deputaţi 
europeni dintr-un stat în curs de aderare 
în cursul legislaturii 2009-2014 va trebui 
să fie luată, de asemenea, la iniţiativa
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 25
Andrew Duff

Proiect de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Proiectul de rezoluţie Amendamentul

6a. Reaminteşte, în orice caz, intenţia sa 
de a face propuneri importante privind
reforma procedurii electorale a 
Parlamentului, în timp util, înainte de 
alegerile din 2014;

Or. en


