
PR\823509RO.doc PE440.210v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri constituţionale

2009/2134(INI)

5.7.2010

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind 
alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct
(2009/2134(INI))

Comisia pentru afaceri constituţionale

Raportor: Andrew Duff



PE440.210v02-00 2/29 PR\823509RO.doc

RO

PR_INI_art114mod

CUPRINS

Page

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

ANEXA I - Proiect de propunere de Decizie a Consiliului de adoptare a dispoziţiilor de 
modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului 
European prin vot universal direct ..........................................................................................9

Anexă la propunerea de proiect de Decizie a Consiliului – Proiect de act de modificare a 
Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 
universal direct (Actul electoral din 1976) ............................................................................10

ANEXA II – Versiunea consolidată a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului 
European prin vot universal direct anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976 şi 
modificările ulterioare ..........................................................................................................24



PR\823509RO.doc 3/29 PE440.210v02-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind 
alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct
(2009/2134(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 
universal direct anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976, astfel cum a fost 
modificată1, în special articolul 14,

– având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la procedura electorală a 
Parlamentului, în special rezoluţia sa din 15 iulie 19982,

– având în vedere Rezoluţia sa din 11 octombrie 2007 privind componenţa Parlamentului 
European3,

– având în vedere concluziile Preşedinţiei Consiliului European din 14 decembrie 2007,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 mai 2010 referitoare la proiectul de protocol de 
modificare a Protocolului nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii cu privire la componenţa 
Parlamentului European pentru restul legislaturii 2009-2014: avizul Parlamentului 
European [articolul 48 alineatul (3) din Tratatul UE]4,

– având în vedere articolul 39 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 9, articolul 10, articolul 14 alineatul (2) şi articolul 48 alineatele 
(2), (3) şi (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi articolele 22, 223 şi 225 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere Protocolul (nr. 7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 41, articolul 48 alineatul (3) şi articolul 74a din Regulamentul 
său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A7-0000/2010),

întrucât:

A. Parlamentul are dreptul să iniţieze modificarea procedurii sale electorale şi să acorde 
aprobarea sa cu privire la aceasta.

B. Parlamentul are dreptul să iniţieze modificarea componenţei sale şi să acorde aprobarea sa 
                                               
1 Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 278, 8.10.1976, p.1), astfel cum a fost modificată prin 
Decizia Consiliului 93/81/Euratom, CECO, CEE (JO L 33, 9.2.1993, p.15) şi prin Decizia Consiliului 
2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p.1).
2 JO C 292, 21.9.1998, p. 66.
3 JO C 227 E, 4.9.2008, p. 132.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0148.
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cu privire la aceasta.

C. Parlamentul are dreptul să iniţieze revizuirea tratatelor.

D. Din 1979, Parlamentul a fost ales prin vot direct la fiecare cinci ani şi a fost martor, în 
toată această perioadă, la sporirea propriilor competenţe şi a influenţei sale, în mod special 
ca rezultat al intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

E. Chiar şi fără un acord asupra unei proceduri electorale uniforme, s-a produs, în această 
perioadă, o convergenţă treptată a sistemelor electorale, în special odată cu adoptarea 
universală a reprezentării proporţionale în 1999, cu crearea oficială a partidelor politice la 
nivelul UE1 cu şi abolirea mandatului dublu2.

F. Conceptul de cetăţenie a Uniunii Europene, introdus în mod oficial în ordinea 
constituţională prin Tratatul de la Maastricht în 1993, includea dreptul de a participa în 
anumite condiţii la alegerile europene şi municipale din alt stat membru decât cel de 
origine, şi întrucât Carta drepturilor fundamentale, care în prezent are forţă juridică 
obligatorie în temeiul Tratatului de la Lisabona, a consolidat acest drept, precum şi alte 
drepturi civice.

G. Recunoaşterea populară a funcţiei democratice a Parlamentului rămâne limitată, partidele 
politice la nivel european se află încă în etapele iniţiale de evoluţie, campaniile electorale 
rămân mai degrabă naţionale decât europene şi acoperirea mediatică a Parlamentului este 
sporadică.

H. Prezenţa totală la vot în cadrul alegerilor pentru Parlament a scăzut în mod constant de la 
63% în 1979 la 43% în 2009.

I. Există anumite diferenţe între sistemele folosite de către statele membre pentru alegerile 
în Parlamentul European, în special cu privire la organizarea circumscripţiilor şi la votul 
preferenţial, dar şi cu privire la măsurile care vizează creşterea reprezentării femeilor şi a 
minorităţilor etnice.

J. Numărul cetăţenilor UE rezidenţi în alt stat membru decât cel de origine, care votează la 
alegerile pentru Parlamentul European este scăzut, iar numărul celor care candidează la 
alegeri este neglijabil; întrucât criteriile de rezidenţă pentru dreptul la vot variază între 
statele membre, la fel ca şi perioada după care resortisanţii unui stat membru care îşi au 
rezidenţa în alt stat membru al UE nu mai beneficiază de dreptul de a vota în statul de 
origine.

K. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, statele membre beneficiază de o 
capacitate discreţionară considerabilă de a decide cine poate vota la alegerile pentru 
Parlamentul European, dar sunt totuşi obligate să respecte principiile generale ale 
dreptului Uniunii şi nu sunt autorizate să trateze categoriile de cetăţeni UE aflaţi într-o 
situaţie identică, într-un mod care să creeze discriminare între aceste categorii3. De 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 
statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).
2 Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom, articolul 1 alineatul (7) litera (b).
3 Cauza C-145/04 Spania/Regatul Unit [2006] Repertoriu I-7917 (Gibraltar) şi Cauza C-300/04 Eman şi 
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asemenea, deşi fiecărui stat îi revine obligaţia de a stabili propriile condiţii pentru 
dobândirea sau pierderea naţionalităţii, acesta trebuie, în acelaşi timp, să ţină seama de 
statutul de cetăţean al Uniunii1.

L. Propunerile actuale ale Comisiei de a facilita participarea electorală a cetăţenilor UE, 
rezidenţi în alt stat membru decât cel de origine, sunt blocate la nivelul Consiliului2.

M. În cadrul celor 27 de state membre, vârsta minimă pentru a fi eligibil variază în prezent 
între 18 şi 25 de ani, iar pentru calitatea de alegător, între 16 şi 18 ani; este important să 
fie încurajaţi tinerii să participe la alegeri.

N. În prezent, 35% din deputaţii în Parlamentul European sunt femei; trebuie luate măsuri 
pentru a se reduce şi mai mult reprezentarea neechilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în 
Parlament, în special în anumite state membre.

O. Există şi alte aspecte în legătură cu alegerile pentru Parlamentul European care necesită 
reexaminare, inclusiv problema pragurilor electorale, verificarea prerogativelor deputaţilor 
în Parlamentul European şi ocuparea locurilor vacante.

P. Parlamentul a îndemnat Consiliul să devanseze data alegerilor pentru luna mai, pentru a se 
putea organiza mai bine în vederea urgentării alegerii noului Preşedinte al Comisiei şi 
pentru a evita concediul de vară din mai multe state membre3.

Q. Redistribuirea locurilor în Parlament între statele membre trebuie să aibă loc cu 
regularitate pentru a reflecta modificările demografice ale populaţiei rezidente ale statelor 
membre şi pentru a respecta cu stricteţe principiul proporţionalităţii descrescătoare. Este 
posibil să se ajungă la un acord pe baza unei formule matematice apolitice, care să 
respecte criteriile stabilite în tratate şi enunţate în Act4.

R. Parlamentul nu dispune de un sistem autonom de reglementare a privilegiilor juridice şi a
imunităţilor deputaţilor săi. Consiliul a convenit anterior să examineze cererea 
Parlamentului de a revizui Protocolul din 1965 privind privilegiile şi imunităţile după 
intrarea în vigoare a Statutului deputaţilor5.

S. Deşi Consiliul a convenit anterior să revizuiască Actul din 1976, ultima reexaminare 

                                                                                                                                                  
Sevinger/College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] Repertoriu I-8055 (Aruba).
1 Cauza C-135/08 Rottmann/Freistaat Bayern: hotărârea din 2 martie 2010 (JO C 113, 1.5.2010, p. 4).
2 A se vedea Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a 
dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanţi (JO L 329, 30.12.1993, p.34) şi Rezoluţia legislativă a Parlamentului 
European din 26 septembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului din 6 decembrie 1993 de 
modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de exercitare a dreptului de a alege şi de a 
fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu 
sunt resortisanţi (JO C 219 E, 28.8.2008, p. 193).
3 În conformitate cu propunerea din Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2005 referitoare la 
orientările pentru aprobarea Comisiei, JO C 285, 22.11.2006, p.137.
4 Declaraţia nr. 5 anexată la Actul Final al CIG a Tratatului de la Lisabona.
5 Declaraţia din 3 iunie 2005 a reprezentanţilor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului.
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oficială a procedurii electorale de către Parlament a fost iniţiată în 19981.

T. Procedura electorală a Parlamentului European trebuie să menţină practica alegerilor 
libere, echitabile şi secrete, să obţină proporţionalitatea generală a reprezentării şi să fie 
durabilă şi inteligibilă.

U. Sistemul electoral al Parlamentului este un compromis între principiul democratic al 
egalităţii („un om, un vot”) şi principiul de drept internaţional al egalităţii între state, iar 
TUE stabileşte principiul egalităţii cetăţenilor săi şi interzice discriminarea pe motiv de 
naţionalitate.

V. Modificarea procedurii electorale trebuie să respecte totodată principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii şi nu ar trebui să impună uniformitatea ca scop în sine.

W. Parlamentul a decis anterior să studieze posibilitatea alegerii unor deputaţi în Parlamentul 
European pe liste transnaţionale, considerând că aceasta ar conferi campaniei o 
dimensiune europeană autentică, în special prin acordarea unui rol central partidelor 
politice europene2.

X. TUE prevede că „[p]artidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei 
politice europene şi la exprimarea voinţei cetăţenilor Uniunii”3.

Y. Tratatul de la Lisabona a modificat formularea relevantă privind componenţa 
Parlamentului din „reprezentaţii popoarelor statelor reunite în Comunitate”4 în 
„reprezentanţii cetăţenilor Uniunii”5.

Z. Organizarea unei convenţii este metoda firească de pregătire a unei conferinţe 
interguvernamentale (CIG) şi este cea mai bună metodă de implicare a Consiliului 
European, Comisiei şi parlamentelor naţionale într-o dezbatere cu Parlamentul cu privire 
la aspecte care afectează direct legitimitatea democraţiei Uniunii.

AA. În contextul deciziei de a desemna 18 deputaţi în Parlamentul European suplimentari 
pentru actuala legislatură, Parlamentul a decis să prezinte propuneri detaliate pentru 
reforma electorală şi să insiste asupra convocării unei convenţii în vederea pregătirii 
revizuirii necesare a tratatelor6.

AB. Chiar şi după reechilibrarea distribuţiei locurilor în funcţie de naţionalitate, prin 
adăugarea a 18 deputaţi în Parlamentul European, componenţa Parlamentului tot nu va 
respecta principiul proporţionalităţii degresive,

1. decide să reformeze procedura sa electorală în timp util, înainte de alegerile din 2014, în 

                                               
1 Declaraţia Consiliului 6151/02 din 22 februarie 2002 prevede că „dispoziţiile prezentului act ar trebui revizuite 
înainte de a doua alegere pentru Parlamentul European desfăşurată după intrarea în vigoare a amendamentelor la 
Actul din 1976 care fac obiectul prezentei decizii”, ceea ce înseamnă înainte de 2009.
2 Cel mai recent, în rezoluţia sus-menţionată din 11 octombrie 2007 (raportul Lamassoure-Severin).
3 Articolul 10 alineatul (4) din TUE.
4 Articolul 189 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
5 Articolul 14 alineatul (2) din TUE.
6 Punctul 6 din rezoluţia sa din 6 mai 2010, menţionată mai sus.
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scopul consolidării legitimităţii şi eficienţei Parlamentului prin întărirea dimensiunii 
democratice europene şi prin reducerea discrepanţelor dintre procedurile electorale ale 
statelor;

2. propune, în acest sens, convocarea unei convenţii pe a cărei ordine de zi să figureze  
următoarele puncte:

(a) crearea de circumscripţii electorale pe bază regională în statele cu o populaţie de 
peste 20 de milioane de locuitori;

(b) în toate statele, procedurile electorale trebuie să îi permită alegătorului să aleagă să 
voteze fie pentru lista unui partid, fie pentru un candidat individual („sistemul 
preferenţial de liste semideschise”);

(c) va avea loc o redistribuire a celor 751 de locuri, dacă aceasta se justifică în mod 
obiectiv prin cifrele autorizate de Eurostat, înainte de fiecare perioadă de alegeri; 
redistribuirea va fi anunţată cu cel puţin 12 luni înainte de încheierea mandatului;

(d) de deputaţi în Parlamentul European suplimentari vor fi aleşi de o circumscripţie 
unică pentru întreg teritoriul Uniunii Europene; listele transnaţionale vor fi compuse 
din candidaţi provenind din cel puţin o treime din state, ambele genuri fiind 
reprezentate în mod echilibrat; fiecare alegător va putea vota o dată pentru lista 
întregii UE, în plus faţă de votul pentru lista naţională sau regională: votarea pentru 
circumscripţia UE se va realiza în conformitate cu sistemul preferenţial de liste 
semideschise (prin care voturile sunt alocate fie listei unui partid sau candidaţilor 
individuali în cadrul unei liste); iar locurile vor fi alocate în funcţie de metoda 
Sainte-Laguë1;

(e) candidaţii se pot prezenta la aceleaşi alegeri atât pentru circumscripţiile de la nivelul 
întregii Uniuni, cât şi pentru circumscripţiile naţionale sau regionale; candidaţii care 
îşi au domiciliul oficial în mai mult de un stat, precum şi candidaţii cu dublă 
cetăţenie care sunt înscrişi pe listele electorale relevante pot candida pe mai multe 
liste naţionale sau regionale la aceleaşi alegeri;

(f) se va înfiinţa o autoritate electorală la nivelul UE pentru a reglementa desfăşurarea 
alegerilor şi pentru a verifica rezultatul alegerilor de pe lista pentru întreaga Uniune; 
autoritatea electorală va fi compusă din reprezentanţi ai Parlamentului, Comisiei şi 
statelor;

(g) scrutinul va avea loc doar în zilele de sâmbătă şi duminică;

(h) calendarul alegerilor va fi devansat din iunie în mai;

(i) vârsta minimă pentru a vota în alegerile pentru Parlamentul European va fi de 16 ani; 
vârsta minimă pentru a candida va fi de 18 ani;

3. acceptă utilizarea tehnicilor de votare electronică în alegerile din 2014, atât timp cât se 
                                               
1 Metoda Sainte-Laguë foloseşte divizori de 1, 3, 5, 7 etc. şi a fost folosită în alegerile europene din 2009 în 
Germania, Letonia şi Suedia. Rezultatul este ceva mai proporţional decât cel obţinut cu metoda D'Hondt.
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garantează că acestea sunt fiabile din punct de vedere tehnic şi juridic;

4. îndeamnă statele şi partidele politice să promoveze o mai bună reprezentare a femeilor şi 
minorităţilor etnice în rândul candidaţilor atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional;

5. invită Consiliul, Comisia şi statele să-şi intensifice eforturile de a-i ajuta pe cetăţenii UE, 
rezidenţi în alt stat decât cel de origine, să participe la alegerile europene în ţara de 
reşedinţă; solicită, în acest context, Comisiei să prezinte o nouă propunere de revizuire a 
Directivei 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru 
cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi;

6. invită statele să-şi armonizeze reglementările cu privire la interzicerea dreptului la vot 
pentru cetăţenii lor cu rezidenţa în alt stat în vederea alegerilor parlamentare naţionale; 
încurajează statele care împărtăşesc acest punct de vedere să-şi consolideze cooperarea pe 
baze bilaterale, prin adoptarea drepturilor reciproce de a vota în alegerile naţionale;

7. reaminteşte cererea sa de lungă durată de modificare a Protocolului privind privilegiile şi 
imunităţile din 1965 pentru a crea un regim uniform supranaţional pentru deputaţii în 
Parlamentul European1;

8. în conformitate cu procedura de revizuire ordinară, prezintă aceste propuneri Consiliului 
pentru modificarea tratatelor şi a Actului şi încredinţează Preşedintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluţie Consiliului European, Consiliului, Comisiei şi parlamentelor 
şi guvernelor statelor membre.

                                               
1 Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2006 referitoare la modificarea Protocolului privind privilegiile şi 
imunităţile (JO C 303 E, 13.12.2006, p.830), în care Parlamentul şi-a confirmat intenţia de a utiliza Statutul 
deputaţilor ca bază parţială pentru revizuirea propusă [Decizia Parlamentului European din 3 iunie 2003 privind 
adoptarea Statutului deputaţilor în Parlamentul European, JO C 68 E, 18.3.2004, p.115)].
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ANEXA I - Proiect de propunere de Decizie a Consiliului de adoptare a 
dispoziţiilor de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea 

membrilor Parlamentului European prin vot universal direct

CONSILIUL,

având în vedere articolul 223 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Parlamentului,

întrucât:

(1) trebuie puse în aplicare dispoziţiile tratatului referitoare la procedura electorală,

A ADOPTAT dispoziţiile anexate la prezenta decizie şi recomandă ca acestea să fie adoptate 
de statele membre în conformitate cu normele lor constituţionale.

Prezenta decizie şi dispoziţiile anexate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre îl informează fără întârziere pe Secretarul General al Consiliului cu privire la 
desfăşurarea procedurilor necesare în conformitate cu normele lor constituţionale pentru 
adoptarea dispoziţiilor anexate prezentei decizii.

Amendamentele intră în vigoare în prima zi a lunii următoare adoptării dispoziţiilor prezentei 
decizii de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale. 
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Anexă la propunerea de proiect de Decizie a Consiliului – Proiect de act de 
modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct (Actul electoral din 1976)1

Amendamentul 1

Actul electoral din 1976
Articolul 1 – alineatul 1

Actul electoral din 1976 Amendamentul

(1) În fiecare stat membru, membrii 
Parlamentului European sunt aleşi pe baza 
reprezentării proporţionale, recurgându-se la 
sistemul de vot pe liste sau la votul unic 
transferabil.

(1) Membrii Parlamentului European sunt 
aleşi ca reprezentanţi ai cetăţenilor 
Uniunii pe baza reprezentării 
proporţionale, recurgându-se la sistemul 
de vot pe liste sau la votul unic 
transferabil.

Or. en

Amendamentul 2

Actul electoral din 1976
Articolul 1 – alineatul 2

Actul electoral din 1976 Amendamentul

(2) Statele membre pot autoriza votul pe baza 
unui sistem de vot pe liste preferenţiale în 
conformitate cu procedura pe care o adoptă.

(2) Sistemele de vot pe liste adoptate sunt 
semideschise, astfel încât alegătorii pot 
alege dintre candidaţii de pe lista lor 
preferată.

Or. en

                                               
1 Amendamentele din prezentul document se bazează pe o consolidare realizată de Serviciul Juridic al 
Parlamentului European pe baza Actului privind alegerea reprezentanţilor în Adunare prin vot universal direct 
(JO L 278, 8.10.1976, p. 5) modificat prin Decizia 93/81/Euratom, CECO, CEE de modificare a Actului privind 
alegerea reprezentaţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, anexată la Decizia 76/787/CECO, 
CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 33, 9.2.1993, p. 15), precum şi Decizia 2002/772/CE, 
Euratom a Consiliului din 25 iunie 2002 şi 23 septembrie 2002 (JO L 283, 21.10.2002, p. 1). Prezenta 
consolidare diferă de versiunea consolidată realizată de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor 
Europene (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) în două privinţe: aceasta include o liniuţă la articolul 6 alineatul 
(1) „– membru al Comitetului Regiunilor” care rezultă din articolul 5 din Tratatul de la Amsterdam (JO C 340, 
10.11.1997) şi este renumerotată în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia 2002/772/CE, Euratom a 
Consiliului.
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Amendamentul 3

Actul electoral din 1976
Articolul 2

Actul electoral din 1976 Amendamentul

În conformitate cu situaţia naţională 
specifică, fiecare stat membru poate înfiinţa 
circumscripţii pentru alegerile pentru 
Parlamentul European sau poate prevede 
alte subdiviziuni ale teritoriului electoral, 
fără a afecta în general caracterul 
proporţional al sistemului de vot.

(1) Fiecare stat membru poate înfiinţa 
circumscripţii pentru alegerile pentru 
Parlamentul European pe criterii 
teritoriale. 

(2) Statele cu o populaţie de cel puţin 20 
de milioane de locuitori îşi împart 
teritoriul electoral într-un anumit număr 
de circumscripţii regionale.
(3) Înfiinţarea de circumscripţii nu 
trebuie să afecteze caracterul general 
proporţional al sistemului de vot.

Or. en

Amendamentul 4

Actul electoral din 1976
Articolul 2a (nou)
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Or. en

Amendamentul 5

Actul electoral din 1976
Articolul 2b (nou)

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Articolul 2b
(1) Fără a aduce atingere articolelor 2 şi 

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Articolul 2a
(1) Numărul total de deputaţi aleşi în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 2 
este de 751. Reprezentarea este în mod 
proporţional descrescătoare, cu un prag 
minim de şase deputaţi pentru fiecare stat. 
Niciunui stat nu i se atribuie mai mult de 
nouăzeci şi şase de locuri.
(2) În scopul repartizării locurilor între 
statele membre în conformitate cu 
principiul proporţionalităţii 
descrescătoare, raportul între populaţia şi 
numărul de locuri ale fiecărui stat 
membru trebuie să varieze în funcţie de 
populaţia statului respectiv, astfel încât 
fiecare deputat al unui stat membru mai 
populat să reprezinte mai mulţi cetăţeni 
decât fiecare deputat al unui stat membru 
mai puţin populat şi invers, niciun stat 
membru mai puţin populat să nu aibă mai 
multe locuri decât un stat mai populat.
(3) Repartizarea acestor locuri între 
statele membre se revizuieşte pe parcursul 
mandatului fiecărui Parlament. Consiliul, 
pe baza unei propuneri din partea 
Comisiei şi în urma aprobării 
Parlamentului, adoptă decizia de stabilire 
a componenţei noului Parlament. Decizia 
se adoptă cu cel puţin 12 luni înainte de 
încheierea mandatului.
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2a, se înfiinţează o circumscripţie 
suplimentară pentru întreg teritoriul 
Uniunii.
(2) Numărul de deputaţi aleşi în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
articol este de 25.
(3) Se înfiinţează o autoritate electorală 
pentru desfăşurarea şi verificarea 
procesului electoral al circumscripţiei 
Uniunii Europene. Autoritatea electorală 
se compune dintr-un reprezentant al 
Parlamentului European, al Comisiei şi al 
fiecărui stat membru.
(4) Listele pentru întreg teritoriul Uniunii 
prezentate de partidele politice europene 
sunt considerate eligibile numai dacă:
(a) sunt compuse din candidaţi rezidenţi 
în cel puţin o treime din statele membre, 
precum şi 
(b) sunt echilibrate din punctul de vedere 
al reprezentării bărbaţilor şi femeilor.
(5) Fiecare alegător dispune de un vot 
suplimentar care poate fi acordat 
candidatului său preferat pe lista pentru 
întreg teritoriul UE. Locurile sunt alocate 
în funcţie de metoda Sainte-Laguë.
(6) Modalităţile detaliate de vot pentru 
circumscripţia Uniunii Europene, inclusiv 
delegarea competenţelor către autoritatea 
electorală, sunt prevăzute în dispoziţiile de 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 14.

Or. en

Amendamentul 6

Actul electoral din 1976
Articolul 3

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Statele membre pot stabili un prag minim (1) Statele membre pot stabili un prag 
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pentru atribuirea locurilor. La nivel 
naţional acest prag minim nu poate depăşi 
5% din numărul de voturi exprimate.

minim pentru atribuirea locurilor
repartizate în circumscripţiile naţionale şi 
regionale. La nivel naţional acest prag 
minim nu poate depăşi 5% din numărul de 
voturi exprimate.

(2) Nu există un prag minim pentru 
atribuirea locurilor din circumscripţia 
pentru întreg teritoriul Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 7

Actul electoral din 1976
Articolul 4

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Fiecare stat membru poate stabili un plafon
pentru cheltuielile candidaţilor în campaniile 
electorale.

Statele membre şi autoritatea electorală 
stabilesc plafoane pentru cheltuielile 
candidaţilor şi partidelor în campaniile 
electorale.

Or. en

Amendamentul 8

Actul electoral din 1976
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Acesta poate fi extins sau redus în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2)
al doilea paragraf.

Acesta poate fi extins sau redus în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (2)
al doilea paragraf.

Or. en
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Amendamentul 9

Actul electoral din 1976
Articolul 6

Actul electoral din 1976 Amendamentul

(1) Membrii Parlamentului European 
votează individual şi personal. Aceştia nu 
pot fi obligaţi prin instrucţiuni şi nu pot 
primi mandat imperativ.

Membrii Parlamentului European au 
drepturile şi obligaţiile prevăzute în 
Statutul deputaţilor şi în Protocolul 
privind privilegiile şi imunităţile 
Comunităţilor Europene.

(2) Membrii Parlamentului European se 
bucură de privilegiile şi imunităţile 
aplicabile lor în temeiul Protocolului din 8 
aprilie 1965 privind privilegiile şi 
imunităţile Comunităţilor Europene.

Or. en

Amendamentul 10

Actul electoral din 1976
Articolul 7 – alineatul 1 – liniuţa 1a (nouă)

Actul electoral din 1976 Amendamentul

– – membrul unui parlament naţional sau 
regional,

Or. en

Amendamentul 11

Actul electoral din 1976
Articolul 7 – alineatul 2

Actul electoral din 1976 Amendamentul

(2) Începând cu alegerile pentru 
Parlamentul European din 2004, 
mandatul de membru al Parlamentului 
European este incompatibil cu acela de 
membru al unui parlament naţional.

eliminat

Prin derogare de la această dispoziţie şi 
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fără a aduce atingere alineatului (3):
– membrii Parlamentului naţional al 
Irlandei care sunt aleşi membri ai 
Parlamentului European în cadrul unor 
alegeri ulterioare pot avea mandat dublu 
până la următoarele alegeri pentru 
Parlamentul naţional al Irlandei, moment 
în care se aplică primul paragraf de la 
prezentul alineat;
membrii Parlamentului Regatului Unit 
care sunt de asemenea deputaţi ai 
Parlamentului European în perioada 
mandatului de cinci ani care precede 
alegerile pentru Parlamentul European 
din 2004 pot avea mandat dublu până la 
alegerile pentru Parlamentul European 
din 2009, moment în care se aplică primul 
paragraf de la prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 12

Actul electoral din 1976
Articolul 7 – alineatul 4

Actul electoral din 1976 Amendamentul

(4) Membrii Parlamentului European 
cărora li se aplică alineatele (1), (2) şi (3) 
în cursul perioadei de cinci ani menţionate 
la articolul 5 sunt înlocuiţi în conformitate 
cu articolul 13.

(4) Membrii Parlamentului European 
cărora li se aplică alineatele (1) sau (3) în 
cursul perioadei de cinci ani menţionate la 
articolul 5 sunt înlocuiţi în conformitate cu 
articolul 13.

Or. en

Amendamentul 13

Actul electoral din 1976
Articolul 9a (nou)
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Actul electoral din 1976 Amendamentul

Articolul 9a
Alegătorii sunt eligibili să voteze în 
alegerile pentru Parlamentul European 
de la vârsta de 16 ani.
Candidaţii sunt eligibili să candideze în 
alegerile pentru Parlamentul European 
de la vârsta de 18 ani.

Or. en

Amendamentul 14

Actul electoral din 1976
Articolul 9b (nou)

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Articolul 9b
Candidaţii pot candida pe lista pentru 
întreg teritoriul UE şi pe o listă din unul 
sau mai multe state membre în cadrul 
aceloraşi alegeri.

Or. en

Amendamentul 15

Actul electoral din 1976
Articolul 10 – alineatul 1

Actul electoral din 1976 Amendamentul

(1) Alegerile pentru Parlamentul European 
au loc la data şi orele stabilite de fiecare 
stat membru; pentru toate statele membre 
această dată este stabilită în cursul 
aceleaşi perioade care începe joi 
dimineaţa şi se încheie duminica imediat 
următoare.

(1) Zilele de vot în alegerile pentru 
Parlamentul European sunt o zi de 
sâmbătă şi o zi de duminică din luna mai. 
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Or. en

Amendamentul 16

Actul electoral din 1976
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Or. en

Amendamentul 17

Actul electoral din 1976
Articolul 12

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Parlamentul European verifică 
prerogativele membrilor Parlamentului 
European. În acest sens, acesta ia act de 
rezultatele comunicate în mod oficial de 
statele membre şi hotărăşte în legătură cu 
contestaţiile care ar putea să apară pe 
baza dispoziţiilor prezentului act, cu 
excepţia celor apărute pe baza 
dispoziţiilor de drept intern la care acesta 

Parlamentul European verifică 
prerogativele deputaţilor în Parlament pe 
baza rezultatelor comunicate în mod 
oficial de autoritatea electorală prevăzută 
la articolul 2b alineatul (3) şi de statele 
membre.

                                               
1 În versiunile Deciziei 2002/772/CE, Euratom publicată în Jurnalul Oficial, cu excepţia versiunilor în limbile 
engleză şi spaniolă, această perioadă este prevăzută a fi un an.

Actul electoral din 1976 Amendamentul

În cazul în care organizarea de alegeri în 
Comunitate în cursul perioadei în cauză se 
dovedeşte imposibilă, Consiliul, hotărând 
în unanimitate după consultarea
Parlamentului European, stabileşte, cu cel 
puţin o lună1 înainte de sfârşitul perioadei 
de cinci ani menţionate la articolul 5, o altă 
perioadă pentru alegeri care se poate situa 
cel mai devreme la două luni înainte sau 
cel mai târziu la o lună după perioada 
fixată conform dispoziţiilor paragrafului 
precedent.”

În cazul în care organizarea de alegeri în 
Uniune în cursul perioadei în cauză se 
dovedeşte imposibilă, Consiliul, hotărând 
în unanimitate cu aprobarea
Parlamentului, stabileşte, cu cel puţin un 
an înainte de sfârşitul perioadei de cinci 
ani menţionate la articolul 5, o altă 
perioadă pentru alegeri care poate fi cel 
mai devreme la două luni înainte sau cel 
târziu la o lună după perioada fixată 
conform dispoziţiilor paragrafului 
precedent.
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face trimitere.

Or. en

Amendamentul 18

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 dispoziţii 
din prezentul act, fiecare stat membru 
stabileşte 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 legislaţia unui stat 
membru prevede explicit retragerea 
mandatului unui membru al 
Parlamentului European, mandatul 
acestuia se încheie în conformitate cu 
dispoziţiile legale respective.  Autorităţile 
naţionale competente informează 
Parlamentul European cu privire la 
aceasta.
(4) În cazul în care un loc devine vacant 
în urma demisiei sau decesului, 
Preşedintele Parlamentului European 
informează imediat autorităţile 
competente ale statului membru în cauză 
cu privire la aceasta.

Or. en
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Amendamentul 19

Actul electoral din 1976
Articolul 13a (nou)

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Articolul 13a
(1) În cazul deputaţilor aleşi în statele 
membre şi sub rezerva altor dispoziţii din 
prezentul act, fiecare stat membru 
stabileşte procedurile adecvate pentru ca, 
în cazul în care un loc devine vacant în 
cursul mandatului de cinci ani menţionat 
la articolul 5, locul respectiv să fie ocupat 
pentru restul perioadei în cauză.
(2) În cazul în care legislaţia unui stat 
membru prevede explicit retragerea 
mandatului unui deputat în Parlamentul 
European ales în statul membru respectiv, 
mandatul acestuia se încheie în 
conformitate cu dispoziţiile legale 
respective.  Autorităţile naţionale 
competente informează Parlamentul 
European cu privire la aceasta.
(3) În cazul în care un loc devine vacant 
în urma demisiei sau decesului unui 
deputat ales într-unul din statele membre, 
Preşedintele Parlamentului European 
informează imediat autorităţile 
competente ale statului membru în cauză 
cu privire la aceasta.

Or. en

[Prezentul amendament reproduce parţial alineatele (2), (3) şi (4) de la articolul 13 din Actul 
electoral din 1976. A se vedea amendamentul la articolul 13.

Amendamentul 20

Actul electoral din 1976
Articolul 13b (nou)

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Articolul 13b
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(1) În cazul deputaţilor aleşi în 
circumscripţia Uniunii Europene şi sub 
rezerva altor dispoziţii din prezentul act, 
autoritatea electorală menţionată la 
articolul 2b alineatul (3) ia măsurile 
adecvate pentru ca, în cazul în care un 
loc devine vacant în cursul mandatului 
de cinci ani menţionat la articolul 5, 
locul respectiv să fie ocupat pentru 
restul perioadei în cauză.
(2) În cazul în care dreptul Uniunii 
prevede explicit retragerea mandatului 
unui deputat în Parlamentul European 
ales pe lista pentru întreg teritoriul UE, 
mandatul acestuia se încheie în 
conformitate cu dispoziţiile legale 
respective. Autoritatea electorală 
informează Parlamentul European cu 
privire la aceasta.
(3) În cazul în care un loc de pe lista 
pentru întreg teritoriul Uniunii 
Europene devine vacant în urma 
demisiei sau decesului, Preşedintele 
Parlamentului European informează 
imediat autoritatea electorală cu privire 
la aceasta.

Or. en

Amendamentul 21

Actul electoral din 1976
Articolul 13c (nou)

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Articolul 13c
Parlamentul European hotărăşte în 
legătură cu diferendele care ar putea 
apărea pe baza dispoziţiilor din prezentul 
act şi care implică dreptul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 22

Actul electoral din 1976
Articolul 14

Actul electoral din 1976 Amendamentul

În cazul în care se dovedeşte a fi necesar să se 
adopte măsuri de aplicare a prezentului act,
Consiliul, hotărând în unanimitate la 
propunerea Parlamentului European şi după 
consultarea Comisiei, adoptă aceste măsuri,
după ce încearcă să ajungă la un acord cu
Parlamentul European în cadrul unui comitet 
de conciliere care reuneşte Consiliul şi 
reprezentanţi ai Parlamentului European.

Măsurile de aplicare a prezentului act sunt 
adoptate de Consiliu, hotărând cu 
majoritate calificată la propunerea 
Parlamentului European, după consultarea 
Comisiei şi după ce Parlamentul şi-a dat 
aprobarea.

Or. en

Amendamentul 23

Actul electoral din 1976
Articolul 15 – paragraful 2

Actul electoral din 1976 Amendamentul

Anexele I şi II fac parte integrantă din 
prezentul act.

eliminat

Or. en

Amendamentul 24

Actul electoral din 1976
Articolul 15 – paragraful 2a (nou)

Actul electoral din 1976 Amendamentul

În conformitate cu tratatele de aderare, 
versiunile în limbile bulgară, cehă, 
estonă, maghiară, letonă, lituaniană, 
malteză, polonă, română, slovacă şi 
slovenă ale prezentului act sunt 
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considerate de asemenea autentice.

Or. en

Amendamentul 25

Actul electoral din 1976
ANEXA I

Actul electoral din 1976 Amendamentul

ANEXA I eliminat
Regatul Unit va aplica dispoziţiile 
prezentului act doar în ceea ce priveşte 
Regatul Unit.

Or. en

Amendamentul 26

Actul electoral din 1976
Anexa II

Actul electoral din 1976 Amendamentul

ANEXA II eliminat
Declaraţie referitoare la articolul 14

S-a convenit ca, în ceea ce priveşte 
procedura care trebuie aplicată în cadrul 
comitetului de conciliere, să se facă apel 
la dispoziţiile alineatelor (5), (6) şi (7) din 
procedura stabilită în declaraţia comună 
a Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei din 4 martie 19751.
_____________________________
1JO C 89, 22.4.1975, p. 1.

Or. en
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ANEXA II – Versiunea consolidată a Actului privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot universal direct anexat la Decizia Consiliului 

din 20 septembrie 1976 şi modificările ulterioare

ACTUL1

privind alegerea membrilor Parlamentului European
prin vot universal direct

Articolul 1

(1) În fiecare stat membru, membrii Parlamentului European sunt aleşi pe baza 
reprezentării proporţionale, recurgându-se la sistemul de vot pe liste sau la votul unic 
transferabil.

(2) Statele membre pot autoriza votul pe baza unui sistem de vot pe liste preferenţiale în 
conformitate cu procedura pe care o adoptă.

(3) Alegerile se fac prin vot universal direct şi sunt independente şi secrete.

Articolul 2

În conformitate cu situaţia naţională specifică, fiecare stat membru poate înfiinţa 
circumscripţii pentru alegerile pentru Parlamentul European sau poate prevede alte 
subdiviziuni ale teritoriului electoral, fără a afecta în general caracterul proporţional al 
sistemului de vot.

Articolul 3

Statele membre pot stabili un prag minim pentru atribuirea locurilor. La nivel naţional acest 
prag minim nu poate depăşi 5% din numărul de voturi exprimate.

Articolul 4

Fiecare stat membru poate stabili un plafon pentru cheltuielile candidaţilor în campaniile 
electorale.

Articolul 5

(1) Mandatul de cinci ani pentru care sunt aleşi membrii Parlamentului European începe la 
                                               
1 N.B.: Acest document este o consolidare realizată de Serviciul Juridic al Parlamentului European pe baza 
Actului privind alegerea reprezentanţilor în Adunare prin vot universal direct (JO L 278, 8.10.1976, p. 5), astfel 
cum a fost modificat prin Decizia 93/81/Euratom, CECA, CEE de modificare a Actului privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexată la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a 
Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 33, 9.2.1993, p. 15), precum şi Decizia 2002/772/CE, Euratom a 
Consiliului din 25 iunie 2002 şi 23 septembrie 2002 (JO L 283, 21.10.2002, p. 1). Prezenta consolidare diferă de 
versiunea consolidată realizată de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002) în două privinţe: aceasta include o liniuţă la articolul 6 alineatul (1) „– membru al 
Comitetului Regiunilor” care rezultă din articolul 5 din Tratatul de la Amsterdam (JO C 340, 10.11.1997) şi este 
renumerotată în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului.
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deschiderea primei sesiuni organizate după fiecare alegere.

Acesta poate fi extins sau redus în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf.

(2) Mandatul fiecărui membru începe şi expiră în acelaşi timp cu perioada menţionată la 
alineatul (1).

Articolul 6

(1) Membrii Parlamentului European votează individual şi personal.  Aceştia nu pot fi 
obligaţi prin instrucţiuni şi nu pot primi mandat imperativ.

(2) Membrii Parlamentului European se bucură de privilegiile şi imunităţile aplicabile lor în 
temeiul Protocolului din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor 
Europene.

Articolul 7

(1) Mandatul unui membru al Parlamentului European este incompatibil cu cel de:

 membru al guvernului unui stat membru;

 membru al Comisiei Comunităţilor Europene;

 judecător, avocat general sau grefier al Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene sau al 
Tribunalului de Primă Instanţă;

 membru al Consiliului Director al Băncii Centrale Europene;

 membru al Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene;

 Ombudsman al Comunităţilor Europene;

 membru al Comitetului Economic şi Social al Comunităţii Europene şi al Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice;

 membru al Comitetului Regiunilor;

 membru al unor comitete sau al altor organe create în conformitate cu Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei 
Atomice în scopul gestionării fondurilor comunitare sau îndeplinirii unei sarcini 
administrative permanente;

 membru al Consiliului Director, al Comitetului Administrativ sau angajat al Băncii 
Europene de Investiţii;
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 funcţionar sau agent în exerciţiu într-o instituţie a Comunităţilor Europene sau într-un 
organism specializat asociat acestora sau Băncii Centrale Europene.

(2) Începând cu alegerile pentru Parlamentul European din 2004, mandatul de membru al 
Parlamentului European este incompatibil cu acela de membru al unui parlament naţional.

Prin derogare de la această dispoziţie şi fără a aduce atingere alineatului (3):

 membrii Parlamentului naţional al Irlandei care sunt aleşi membri ai Parlamentului 
European în cadrul unor alegeri ulterioare pot avea mandat dublu până la următoarele alegeri 
pentru Parlamentul naţional al Irlandei, moment în care se aplică primul paragraf de la 
prezentul alineat;

 membrii Parlamentului Regatului Unit care sunt de asemenea deputaţi ai Parlamentului 
European în perioada mandatului de cinci ani care precede alegerile pentru Parlamentul 
European din 2004 pot avea mandat dublu până la alegerile pentru Parlamentul European din 
2009, moment în care se aplică primul paragraf de la prezentul alineat.

(3) În plus, fiecare stat membru poate, în circumstanţele prevăzute la articolul 8, să extindă 
aplicabilitatea reglementărilor privind incompatibilitatea la nivel naţional.

(4) Membrii Parlamentului European cărora li se aplică alineatele (1), (2) şi (3) în cursul 
perioadei de cinci ani menţionate la articolul 5 sunt înlocuiţi în conformitate cu articolul 13.

Articolul 8

Sub rezerva dispoziţiilor din prezentul act, procedura electorală este reglementată în fiecare 
stat membru de dispoziţiile de drept intern.

Aceste dispoziţii de drept intern, care pot, după caz, lua în considerare situaţia specifică 
fiecărui stat membru, nu afectează caracterul esenţial proporţional al sistemului de vot.

Articolul 9

Nimeni nu poate vota mai mult de o singură dată în orice alegeri pentru Parlamentul 
European.

Articolul 10

(1) Alegerile pentru Parlamentul European au loc la data şi orele stabilite de fiecare stat 
membru; pentru toate statele membre această dată este stabilită în cursul aceleaşi perioade 
care începe joi dimineaţa şi se încheie duminica imediat următoare.

(2) Statele membre nu pot comunica în mod oficial rezultatele votului lor decât după 
încheierea scrutinului în statul membru în care alegătorii votează ultimii în cursul perioadei 
menţionate la alineatul (1).

Articolul 11
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(1) Consiliul, hotărând în unanimitate, în urma consultării Parlamentului European, 
stabileşte perioada electorală pentru primele alegeri.

(2) Alegerile ulterioare au loc în cursul perioadei corespunzătoare din ultimul an al 
perioadei de cinci ani menţionate în articolul 5.

În cazul în care organizarea de alegeri în Comunitate în cursul perioadei în cauză se dovedeşte 
imposibilă, Consiliul, hotărând în unanimitate după consultarea Parlamentului European, 
stabileşte, cu cel puţin o lună1 înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani menţionate la articolul 
5, o altă perioadă pentru alegeri care se poate situa cel mai devreme la două luni înainte sau 
cel mai târziu la o lună după perioada fixată conform dispoziţiilor paragrafului precedent.

(3) Fără a aduce atingere articolului 196 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi 
articolului 109 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, 
Parlamentul se reuneşte de plin drept în prima zi de marţi după expirarea unui termen de o 
lună de la sfârşitul perioadei electorale.

(4) Competenţele Parlamentului European încetează odată cu deschiderea primei şedinţe a 
noului Parlament European.

Articolul 12

Parlamentul European verifică prerogativele membrilor Parlamentului European.  În acest 
sens, acesta ia act de rezultatele comunicate în mod oficial de statele membre şi hotărăşte în 
legătură cu contestaţiile care ar putea să apară pe baza dispoziţiilor prezentului act, cu 
excepţia celor apărute pe baza dispoziţiilor de drept intern la care acesta face trimitere.

Articolul 13

(1) 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 dispoziţii din prezentul act, fiecare stat membru stabileşte 
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 legislaţia unui stat membru prevede explicit retragerea mandatului unui 
membru al Parlamentului European, mandatul acestuia se încheie în conformitate cu 
dispoziţiile legale respective.  Autorităţile naţionale competente informează Parlamentul 
European cu privire la aceasta.

(4) În cazul în care un loc devine vacant în urma demisiei sau decesului, Preşedintele 
Parlamentului European informează imediat autorităţile competente ale statului membru în 
cauză cu privire la aceasta.

                                               
1 În versiunile Deciziei 2002/772/CE, Euratom publicată în Jurnalul Oficial, cu excepţia versiunilor în limbile 
engleză şi spaniolă, această perioadă este prevăzută a fi un an.
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Articolul 14

În cazul în care se dovedeşte a fi necesar să se adopte măsuri de aplicare a prezentului act, 
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Parlamentului European şi după consultarea 
Comisiei, adoptă aceste măsuri, după ce încearcă să ajungă la un acord cu Parlamentul 
European în cadrul unui comitet de conciliere care reuneşte Consiliul şi reprezentanţi ai 
Parlamentului European.

Articolul 15

Prezentul act este redactat în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, 
irlandeză, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă şi suedeză, toate versiunile fiind în egală 
măsură autentice.

Anexele I şi II fac parte integrantă din prezentul act.

Articolul 16

Dispoziţiile prezentului act intră în vigoare în prima zi a lunii de după primirea ultimei 
notificări menţionate în decizie.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred 
and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

ANEXA I

Regatul Unit va aplica dispoziţiile prezentului act doar în ceea ce priveşte Regatul Unit.

ANEXA II

Declaraţie referitoare la articolul 14
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S-a convenit ca, în ceea ce priveşte procedura care trebuie aplicată în cadrul comitetului de 
conciliere, să se facă apel la dispoziţiile alineatelor (5), (6) şi (7) din procedura stabilită în 
declaraţia comună a Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei din 4 martie 19751.

                                               
1 JO C 89, 22.4.1975, p.1. 


