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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 4 decembrie 2009 (07.12)
(OR. fr, es)

17196/09

POLGEN 232

NOTĂ DE ÎNSOŢIRE
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Subiect: Revizuirea tratatelor

- Măsuri tranzitorii privind componenţa Parlamentului European

În anexă, se pune la dispoziţia delegaţiilor copia unei scrisori din partea ambasadorului Carlos 

Bastarreche Sagües, Reprezentant Permanent al Spaniei, către dl Pierre de Boissieu, Secretar 

General al Consiliului, privind o propunere de revizuire a tratatelor referitoare la componenţa 

Parlamentului European.

________________
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ANEXĂ

Ambasadorul

Reprezentanţa Permanentă a Spaniei

pe lângă Uniunea Europeană

Dl Pierre de BOISSIEU

Secretar General

Consiliul Uniunii Europene

Rue de la Loi 175

Bruxelles

Domnule Secretar General,

Guvernul spaniol m-a însărcinat să înaintez Consiliului, în temeiul articolului 48 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, un proiect de revizuire a tratatelor în ceea ce priveşte măsurile 

tranzitorii privind componenţa Parlamentului European, în conformitate cu decizia adoptată în acest 

sens de Consiliul European.

În anexă se pune la dispoziţie proiectul menţionat.

(Formulă de încheiere)

(s.) Carlos Bastarreche
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4 decembrie 2009

PROIECT

PROTOCOL DE MODIFICARE A PROTOCOLULUI NR. 36 PRIVIND DISPOZIŢIILE 

TRANZITORII

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT este necesară, dat fiind că Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare după alegerile 

europene din perioada 4-7 iunie 2009, şi în conformitate cu declaraţia adoptată de Consiliul European 

din 11-12 decembrie 2008 şi cu decizia Consiliului European adoptată cu ocazia reuniunii sale din 18-

19 iunie 2009, luarea unor măsuri tranzitorii privind componenţa Parlamentului European până la 

încheierea legislaturii 2009-2014;

ÎNTRUCÂT statelor membre care ar fi avut un număr mai mare de parlamentari europeni în condiţiile 

în care Tratatul de la Lisabona ar fi fost în vigoare în momentul alegerilor din iunie 2009 ar trebui să 

poată dispune de acest număr de locuri suplimentare şi să le ocupe;

ŢINÂND SEAMA de numărul de locuri pentru fiecare stat membru prevăzut prin proiectul de decizie a 

Consiliului European, aprobată politic de Parlamentul European la 11 octombrie 2007 şi de declaraţia 

nr. 4 ataşată Actului final al Conferinţei interguvernamentale care a aprobat Tratatul de la Lisabona,

ÎNTRUCÂT este necesară crearea, pentru perioada rămasă între data intrării în vigoare a prezentului 

protocol şi încheierea legislaturii 2009-2014, a celor 18 locuri suplimentare prevăzute pentru statele 

membre care fac obiectul deciziei Consiliului European adoptate în cadrul reuniunii sale din 18 şi 19 

iunie 2009;
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ÎNTRUCÂT este necesar, în acest sens, să se permită depăşirea provizorie a numărului de parlamentari 

europeni pentru fiecare stat membru, precum şi a numărului maxim de parlamentari europeni prevăzut 

de dispoziţiile tratatelor în vigoare la momentul alegerilor europene din iunie 2009, şi la articolul 14 

alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin 

Tratatul de la Lisabona;

ÎNTRUCÂT ar trebui, de asemenea, să se stabilească modalităţile prin care statele membre în cauză să 

poată ocupa locurile suplimentare create cu titlu provizoriu;

ÎNTRUCÂT, în cazul dispoziţiilor tranzitorii, este necesară modificarea Protocolului nr. 36 privind 

dispoziţiile tranzitorii, care este anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

CONVIN cu privire la următoarele dispoziţii, care sunt anexate la Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile 

tranzitorii,
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Articolul 1

Articolul 2 din Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii, care este anexat la Tratatul privind 

Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a 

Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se înlocuieşte cu textul următor:

„1. Pentru perioada rămasă din legislatura 2009-2014, începând de la data intrării în vigoare a 

prezentului articol, prin derogare de la articolul 189 paragraful al doilea şi articolul 190 alineatul 

(2) din Tratatul CE şi de la articolul 107 al doilea paragraf şi articolul 108 alineatul (2) din 

Tratatul CEEA, care erau în vigoare la data alegerilor europene din iunie 2009 şi prin derogare de 

la numărul de locuri prevăzut la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, următoarele 18 locuri se adaugă celor 736 de locuri existente, numărul total 

de membri ai Parlamentului European ajungând astfel, cu titlu provizoriu, la 754 până la 

încheierea legislaturii 2009-2014:

Bulgaria 1 Ţările de Jos 1

Spania 4 Austria 2

Franţa 2 Polonia 1

Italia 1 Slovenia 1

Letonia 1 Suedia 2

Malta 1 Regatul Unit 1
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2. Prin derogare de la articolul 14 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, statele 

membre în cauză desemnează persoanele care vor ocupa locurile suplimentare prevăzute la 

alineatul (1), în conformitate cu legislaţia statelor membre în cauză cu condiţia ca persoanele 

respective să fie alese prin vot universal direct:

a) prin alegeri cu vot universal direct organizate ad-hoc în statul membru în cauză, în 

conformitate cu dispoziţiile aplicabile alegerilor pentru Parlamentul European;

b) prin trimitere la rezultatele alegerilor europene din perioada 4-7 iunie 2009;

c) sau prin desemnare de către parlamentul naţional al statului membru în cauză, în cadrul 

său, a numărului de parlamentari solicitaţi, prin procedura stabilită de fiecare stat 

membru în parte.

3. În timp util înainte de alegerile parlamentare europene din 2014, Consiliul European 

adoptă, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, o decizie de stabilire a componenţei Parlamentului European.”

Articolul 2

Prezentul protocol se ratifică de către Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu normele lor 

constituţionale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângă Guvernul Republicii Italiene.

Prezentul protocol intră în vigoare la 1 decembrie 2010, cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare 

să fi fost depuse până la data respectivă, sau în caz contrar, în prima zi a lunii următoare depunerii 

instrumentului de ratificare de către ultimul stat semnatar care îndeplineşte această formalitate.
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Articolul 3

Prezentul protocol, redactat în exemplar unic în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, 

finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, 

olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, textele redactate în 

fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii 

Italiene, care înmânează o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte 

state semnatare.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

Încheiat la … la

_____________________


