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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de modificação do Acto relativo à eleição dos representantes ao 
Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, de 20 de Setembro de 1976
(2009/2134(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo, anexo à decisão do Conselho de 20 de Setembro de 1976, tal 
como alterado1, nomeadamente o artigo 14.°,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o processo eleitoral do Parlamento e, 
em especial, a sua Resolução de 15 de Julho de 19982,

– Tendo em conta a sua resolução de 11 de Outubro de 2007 sobre a composição do 
Parlamento Europeu3,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu realizado em 14 de 
Dezembro de 2007,

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de Maio de 2010, sobre o projecto de protocolo que 
altera o Protocolo n.º 36 relativo às disposições transitórias respeitantes à composição do 
Parlamento Europeu até ao termo da legislatura de 2009–2014: parecer do Parlamento 
Europeu (n.º 3 do artigo 48.º do Tratado UE)4,

– Tendo em conta o artigo 39.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 9.°, 10.°, 14.°, n.° 2 e 48.°, n.°s 2, 3 e 4, do Tratado da União 
Europeia (TUE), e os artigos 22.°, 223.º e 225.° do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o Protocolo (n.° 7) relativo aos Privilégios e Imunidades da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 41.°, o n.° 3 do artigo 48.° e o artigo 74.°-A do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2010),

Considerando o seguinte:

A. O Parlamento tem o direito de proceder à reforma do seu processo eleitoral e de a aprovar,

B. O Parlamento tem o direito de proceder a uma alteração da sua própria composição e de a 
                                               
1 Decisão do Conselho 76/777/CECA, CEE, Euratom, (JO L 278 de 8.10.1976, p. 1) modificada pela Decisão do 
Conselho 93/81/Euratom, CECA, CEE (JO L 33 de 9.2.1993, p. 15) e pela Decisão do Conselho 2002/772/CE, 
Euratom (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1)
2 JO C 292 de 21.9.1998, p. 66.
3 JO C 227 E de 4.9.2008, p. 132.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0148.
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aprovar,

C. O Parlamento tem o direito de proceder à revisão dos Tratados,

D. Desde 1979, o Parlamento tem sido eleito por sufrágio directo de cinco em cinco anos e 
tem visto os seus poderes e a sua influência aumentarem ao longo desse período, 
nomeadamente na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa,

E. Mesmo na ausência de acordo sobre um processo eleitoral uniforme, verificou-se durante 
esse período uma convergência progressiva dos sistemas eleitorais, designadamente com a 
adopção universal da representação proporcional em 1999, a criação formal de partidos 
políticos a nível da UE1 e a abolição do duplo mandato2,

F. O conceito de cidadania da União Europeia, formalmente introduzido na ordem 
constitucional pelo Tratado de Maastricht em 1993, consagrou o direito de participar, sob 
determinadas condições, nas eleições europeias e municipais noutros Estados-Membros 
que não o de origem, e a Carta dos Direitos Fundamentais, que doravante tem valor 
jurídico vinculativo nos termos do Tratado de Lisboa, reforçou esse direito e outros 
direitos cívicos,

G. A função democrática do Parlamento continua a ser pouco reconhecida pela opinião 
pública, os partidos políticos a nível europeu estão ainda nas primeiras fases de 
desenvolvimento, as campanhas eleitorais continuam a ser mais nacionais do que 
europeias e a cobertura das actividades do Parlamento pelos meios de comunicação não é 
regular,

H. A participação global nas eleições para o Parlamento conheceu um decréscimo constante, 
de 63% em 1979 para 43% em 2009,

I. Existem várias diferenças entre os sistemas aplicados pelos Estados–Membros nas 
eleições para o Parlamento Europeu, designadamente no que diz respeito à organização 
das circunscrições e ao voto preferencial, mas também no que respeita às medidas 
destinadas a aumentar a representação das mulheres e das minorias étnicas,

J. É reduzido o número de cidadãos da UE residentes em EstadosMembros diferentes do seu 
que votam nas eleições para o Parlamento Europeu, e é negligenciável o número dos que 
se apresentam às eleições; os critérios de residência para o direito de voto variam entre os 
Estados-Membros, tal como o prazo após o qual os cidadãos de um Estado-Membro 
residentes noutro país da UE ficam privados do direito de voto no seu país de origem,

K. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, os Estados-Membros 
dispõem de uma importante margem de apreciação para decidir quem pode votar nas 
eleições parlamentares europeias, embora devam respeitar os princípios gerais do direito 
da UE e estejam impedidos de tratar diferentes categorias de cidadãos da UE que se 
encontrem nas mesmas circunstâncias de uma forma que estabeleça discriminações entre 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 2004/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro de 2003, relativo 
ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu e as regras relativas ao seu financiamento 
(JO L 297 de 15.11.2003, p. 1.).
2 Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho, n.º 7, alínea b), do artigo 1.º
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eles1; do mesmo modo, se bem que caiba a cada Estado estabelecer as suas próprias 
condições de aquisição e perda da nacionalidade, é imperativo ter simultaneamente em 
conta o estatuto de cidadão da União2,

L. Encontram-se bloqueadas a nível do Conselho as actuais propostas da Comissão que
visam facilitar a participação eleitoral dos cidadãos da UE residentes noutros Estados-
Membros que não o seu3,

M. Nos 27 Estados, a idade mínima para poder apresentar-se como candidato varia 
actualmente entre os 18 e 25 anos e, para poder votar, entre os 16 e 18 anos; é importante 
incentivar os jovens a participar nas eleições,

N. As mulheres representam actualmente 35% dos deputados do Parlamento Europeu; devem 
ser tomadas medidas para continuar a reduzir o desequilíbrio entre homens e mulheres no 
Parlamento, em especial em certos Estados,

O. Subsistem outras questões que podem carecer de apreciação no que diz respeito às 
eleições, designadamente a questão dos limiares, da utilização de dispositivos de votação 
electrónica, da verificação de poderes dos deputados ao PE e do preenchimento de vagas,

P. O Parlamento instou o Conselho a antecipar a data das eleições para Maio, a fim de se 
poder organizar melhor para proceder à eleição do novo Presidente da Comissão e evitar o 
início das férias de Verão em diversos Estados4,

Q. A repartição dos lugares no Parlamento entre os Estados deve ter uma periodicidade 
regular, a fim de reflectir a evolução demográfica das populações residentes dos Estados e 
respeitar escrupulosamente o princípio da proporcionalidade degressiva; pode-se chegar a 
acordo sobre uma fórmula matemática apolítica que satisfaça os critérios fixados nos 
Tratados e enunciados no Acto5,

R. O Parlamento carece de um sistema autónomo para regular os privilégios e imunidades 
dos seus deputados; o Conselho manifestou anteriormente o seu acordo à apreciação do 
pedido, apresentado pelo Parlamento, de revisão do Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades de 1965, após a entrada em vigor do Estatuto dos Deputados6,

                                               
1 Processo C-145/04 Reino de Espanha/Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte [2006] Colectânea I-
7917 (Gibraltar) e processo C-300/04 Eman e Sevinger/ College van burgemeester en wethouders van Den Haag 
[2006] Colectânea I-8055 (Aruba).
2 Processo C-135/08 Rottmann/Freistaat Bayern: acórdão de 2 de Março de 2010 (JO C 113 de 1.5.2010, p. 4).
3 Directiva 93/109/CE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o sistema de exercício do direito 
de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-
Membro de que não tenham a nacionalidade (JO L 329, 30.12.1993, p. 34 e Resolução do Parlamento de 26 de 
Setembro de 2007 sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 93/109/CE, no que se refere a 
alguns aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento 
Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado Membro de que não tenham a nacionalidade (JO C 219 E, 
28.8.2008, p. 193.
4 Como proposto pelo Parlamento na sua resolução de 1 de Dezembro de 2005 sobre como o Parlamento 
Europeu aprova a Comissão Europeia (JO C 285 E, 22.11.2006, p. 137).
5 Declaração n.º 5 anexa à Acta Final da CIG sobre o Tratado de Lisboa.
6 Declaração de 3 de Junho de 2005 dos Representantes dos Estados Membros, reunidos no seio do Conselho.
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S. Não obstante o facto de o Conselho ter acordado anteriormente no reexame do Acto de 
1976, a última revisão formal do processo eleitoral pelo Parlamento remonta a 19981,

T. O processo eleitoral do Parlamento deve confirmar a prática de eleições livres, justas e 
baseadas no voto secreto, obter uma proporcionalidade global da representação, e deve ser 
duradouro e compreensível,

U. O sistema eleitoral do Parlamento é um compromisso entre o princípio democrático da 
igualdade (“uma pessoa, um voto”) e o princípio do direito internacional da igualdade 
entre os Estados, e o TUE consagra o princípio da igualdade entre os cidadãos, proibindo 
simultaneamente a discriminação com base na nacionalidade,

V. A reforma do processo eleitoral do Parlamento deve respeitar igualmente os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, e não deve procurar impor a uniformidade como 
um fim em si,

W. O Parlamento decidiu anteriormente ponderar a possibilidade de eleger alguns deputados 
europeus em listas transnacionais, considerando que esta medida conferiria uma 
verdadeira dimensão europeia à campanha, nomeadamente, confiando um papel central 
aos partidos políticos europeus2,

X. O TUE estipula que “os partidos políticos ao nível europeu contribuem para a criação de 
uma consciência política europeia e para a expressão da vontade dos cidadãos da União”3,

Y. O Tratado de Lisboa alterou a formulação relativa à composição do Parlamento de 
“representantes dos povos dos Estados reunidos na Comunidade”4 para “representantes 
dos cidadãos da União”5,

Z. Apesar do actual acréscimo de 18 deputados, nos termos do Tratado de Lisboa, a 
composição do Parlamento não estará de acordo com o princípio da proporcionalidade 
degressiva6,

1. Decide reformar o seu processo eleitoral atempadamente, antes das eleições de 2014, com 
o objectivo de reforçar a legitimidade e eficácia do Parlamento, reforçando a dimensão 
democrática europeia e providenciando por uma distribuição mais justa de lugares entre os 
Estados-Membros, nos termos dos Tratados;

2. Propõe que 25 deputados europeus suplementares sejam eleitos por uma circunscrição 
única constituída pelo conjunto do território da União Europeia; as listas transnacionais 
serão compostas por candidatos provenientes de pelo menos um terço dos Estados, e 
serão equilibradas em termos de género; cada eleitor poderá utilizar um voto para a lista 

                                               
1 Nos termos da Declaração 6151/02 do Conselho, de 22 de Fevereiro de 2002, “as disposições do presente Acto 
deverão ser reexaminadas antes das segundas eleições para o Parlamento Europeu que se realizarem depois da 
entrada em vigor das alterações ao Acto de 1976 que são objecto da presente decisão”, ou seja, antes de 2009.
2 Mais recentemente, na sua supracitada Resolução de 11 de Outubro de 2007 (relatório Lamassoure-Severin).
3 N.° 4 do artigo 10.° do TUE.
4 Artigo 189.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia.
5 N.° 2 do artigo 14.° do TUE.
6 Ponto 6 da sua supracitada Resolução de 6 de Maio de 2010.
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correspondente a toda a UE, para além do seu voto na lista nacional ou regional: a 
votação para a circunscrição europeia será de acordo com o sistema de votação 
preferencial de lista semiaberta (em que os votos são atribuídos quer à lista partidária, 
quer aos candidatos individuais constantes de uma lista); e os lugares serão atribuídos 
segundo o método de Sainte-Laguë; propõe, além disso, que seja instituída uma 
autoridade eleitoral a nível da UE para regular a realização e proceder à verificação dos 
resultados das eleições com base na lista correspondente a toda a UE;

3. Sugere que se proceda a uma nova repartição dos 751 lugares existentes entre os Estados-
Membros, se isso for objectivamente justificado pelos dados apurados pelo Eurostat, com 
base no total da população residente, antes de cada eleição; essa repartição será feita de 
acordo com uma fórmula matemática que respeite os critérios estabelecidos nos Tratados, 
e será comunicada, pelo menos, doze meses antes do termo do mandato;

4. Reitera a sua proposta de que o calendário eleitoral seja antecipado de Junho para Maio;

5. Insta os Estados e os partidos políticos a promoverem uma melhor representação das 
mulheres e dos candidatos provenientes de minorias étnicas, tanto a nível europeu como 
nacional;

6. Solicita ao Conselho, à Comissão e aos Estados que intensifiquem os seus esforços para 
ajudar os cidadãos da UE residentes num Estado diferente do seu a participarem nas 
eleições europeias no seu país de residência; solicita à Comissão que apresente uma nova 
proposta para a revisão da Directiva 93/109/CE do Conselho, no que se refere a alguns 
aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o 
Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não 
tenham a nacionalidade;

7. Reitera o seu pedido de longa data de que o Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Europeias, de 1965, seja alterado tendo em vista a 
instituição de um regime uniforme e supranacional para os deputados ao Parlamento 
Europeu1;

8. Submete ao Conselho, com vista à alteração dos Tratados, as alterações incluídas no 
Anexo II;

9. Submete ao Conselho, com vista à alteração do Acto relativo à eleição dos representantes 
ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, as alterações incluídas no Anexo 
III;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, à Comissão e aos parlamentos e governos dos Estados-Membros.

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 6 de Julho de 2006, sobre a alteração do Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades (JO C 303 E, de 13.12.2006, p. 830), na qual o Parlamento confirma a sua intenção de 
utilizar em parte o Estatuto dos Deputados como base da revisão prevista (Decisão do Parlamento Europeu que 
aprova o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu, (JO C 68 E, de 18.3.2004, p. 115).
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ANEXO I – Versão consolidada do Acto relativo à eleição dos representantes 
ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo anexo à decisão do 
Conselho de 20 de Setembro de 1976, e das suas subsequentes alterações

ACTO1

relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu
por sufrágio universal directo

Artigo 1.º

1. Em cada Estado-Membro, os deputados do Parlamento Europeu são eleitos por 
escrutínio, de listas ou de voto único transferível, de tipo proporcional.

2. Os Estados-Membros podem autorizar o escrutínio de lista preferencial, segundo as 
regras que adoptarem.

3. A eleição processa-se por sufrágio universal directo, livre e secreto.

Artigo 2.º

Cada Estado-Membro pode, em função das suas especificidades nacionais, constituir círculos 
eleitorais para as eleições para o Parlamento Europeu, ou definir outras formas de subdivisão 
do seu espaço eleitoral, sem prejuízo global do carácter proporcional do sistema de escrutínio.

Artigo 3.º

Os Estados-Membros podem prever um limite mínimo para a atribuição de mandatos. Este 
limite não deve ser, a nível nacional, superior a 5 % dos votos expressos.

Artigo 4.º

Cada Estado-Membro pode fixar um limite máximo para as despesas de campanha eleitoral 
dos candidatos.

Artigo 5.º

1. O período quinquenal para o qual são eleitos os deputados ao Parlamento Europeu tem 
início com a abertura da primeira sessão realizada após cada eleição.
                                               
1 N.B.: O presente documento constitui uma consolidação elaborada pelo Serviço Jurídico do Parlamento 
Europeu com base no Acto relativo à eleição dos representantes à Assembleia por sufrágio universal directo (JO 
L 278 de 8.10.1976, p. 5), alterado pela Decisão n.º 93/81/Euratom, CECA, CEE que altera o acto relativo à 
eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo anexo à Decisão n.º 
76/787/CECA, CEE, Euratom do Conselho, de 20 de Setembro de 1976 (JO L 33 de 9.2.1993, p. 15), e Decisão 
2002/772/CE, Euratom do Conselho, de 25 de Junho de 2002 e de 23 de Setembro de 2002 (JO L 283 de 
21.10.2002, p. 1). Diverge do texto da versão consolidada produzida pelo Serviço das Publicações Oficiais da 
União Europeia (CONSLEG: 1976X1008-23/09/2002) em 2 aspectos: incorpora um travessão no número 1 do 
artigo 6.º “- membro do Comité das Regiões” que resulta do artigo 5.º do Tratado de Amesterdão (JO C 340 de 
10.11.1997) e foi renumerado de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º da Decisão 2002/772/CE, Euratom do 
Conselho.
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Este período pode ser prolongado ou abreviado nos termos do segundo parágrafo do nº 2 do 
artigo 11º.

2. O mandato de cada deputado inicia-se e cessa ao mesmo tempo que o período previsto 
no n.o 1.

Artigo 6.º

1. Os deputados ao Parlamento Europeu votam individual e pessoalmente. Não podem 
receber ordens nem estar vinculados a quaisquer instruções.

2. Os deputados do Parlamento Europeu beneficiam dos privilégios e imunidades que lhes 
são aplicáveis por força do protocolo, de 8 de Abril de 1965, relativo aos Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Europeias.

Artigo 7.º

1. A qualidade de deputado ao Parlamento Europeu é incompatível com a de:

 Membro do Governo de um Estado-Membro;

 Membro da Comissão das Comunidades Europeias;

 Juiz, advogado-geral ou escrivão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias ou 
do Tribunal de Primeira Instância;

 Membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu;

 Membro do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias;

 Provedor de Justiça das Comunidades Europeias;

 Membro do Comité Económico e Social da Comunidade Europeia e da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica;

 Membro do Comité das Regiões;

 Membro de comités ou organismos criados por força ou em aplicação dos Tratados que 
instituem a Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, tendo em 
vista a administração de fundos comunitários ou uma função permanente e directa de gestão 
administrativa;

 Membro do Conselho de Administração, do Comité Executivo ou empregado do Banco 
Europeu de Investimento;
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 Funcionário ou agente, em efectividade de funções, das instituições das Comunidades 
Europeias, dos órgãos ou organismos que lhes estejam ligados ou do Banco Central Europeu.

2. A partir das eleições de 2004 para o Parlamento Europeu, o mandato de deputado do 
Parlamento Europeu é incompatível com o de membro de um Parlamento nacional.

Em derrogação desta regra e sem prejuízo do disposto no n.º 3:

 os deputados do Parlamento nacional irlandês eleitos para o Parlamento Europeu numa 
eleição posterior podem exercer os dois mandatos simultaneamente até à realização das 
próximas eleições para o Parlamento nacional irlandês, data a partir da qual é aplicável o 
primeiro parágrafo do presente número,

 os deputados do Parlamento do Reino Unido que também sejam deputados do Parlamento 
Europeu durante o quinquénio anterior às eleições para o Parlamento Europeu de 2004 podem 
exercer os dois mandatos simultaneamente até às eleições de 2009 para o Parlamento 
Europeu, data a partir da qual é aplicável o primeiro parágrafo do presente número.

3. Cada um dos Estados-Membros pode, além disso, alargar as incompatibilidades 
aplicáveis no plano nacional, nas condições previstas no artigo 8.º.

4. Os deputados ao Parlamento Europeu aos quais seja aplicável, no decurso do período 
quinquenal previsto no artigo 5º, o disposto nos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo, serão 
substituídos nos termos do artigo 13º.

Artigo 8.º

Sob reserva do disposto no presente acto, o processo eleitoral será regulado, em cada Estado-
Membro, pelas disposições nacionais.

Essas disposições nacionais, que podem eventualmente ter em conta as particularidades de 
cada Estado-Membro, não devem prejudicar globalmente o carácter proporcional do sistema 
de escrutínio.

Artigo 9.º

Para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, a cada eleitor só é permitido votar 
uma vez.

Artigo 10.º

1. As eleições para o Parlamento Europeu realizar-se-ão na data e horas fixadas por cada 
um dos Estados-Membros; esta data deve situar-se, para todos os Estados, dentro de um 
mesmo período compreendido entre a manhã de quinta-feira e o domingo imediatamente 
seguinte.

2. Os Estados-Membros só podem comunicar oficialmente ao público os resultados dos 
seus escrutínios após o encerramento do acto eleitoral no Estado-Membro em que os eleitores 
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tenham sido os últimos a votar no decurso do período referido no n.º 1.

Artigo 11.º

1. O período eleitoral será determinado, para a primeira eleição, pelo Conselho, 
deliberando por unanimidade, após consulta do Parlamento Europeu.

2. As eleições posteriores realizar-se-ão no decurso do período correspondente do último 
ano do período quinquenal referido no artigo 5º.

"Se se verificar ser impossível a realização das eleições na Comunidade no decurso deste 
período, o Conselho, deliberando por unanimidade, após consulta do Parlamento Europeu, 
fixará, pelo menos um mês1 antes do termo do período quinquenal a que se refere o artigo 5.°, 
um outro período compreendido entre, no máximo, dois meses antes e um mês depois do 
período que resulta do disposto no parágrafo anterior.

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 196º do Tratado que institui a Comunidade Europeia 
e no artigo 109º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, o 
Parlamento Europeu reúne-se por direito próprio na primeira terça-feira posterior ao decurso 
do prazo de um mês após o termo do período eleitoral.

4. O Parlamento Europeu cessante permanecerá em funções até à primeira sessão do novo 
Parlamento Europeu.

Artigo 12.º

O Parlamento Europeu verificará os poderes dos deputados. Para o efeito, registará os 
resultados proclamados oficialmente pelos Estados–Membros e deliberará sobre as
reclamações que possam eventualmente ser feitas com base nas disposições do presente Acto, 
com excepção das disposições nacionais para que ele remete.

Artigo 13.º

1. Um lugar fica vago quando o mandato de um deputado do Parlamento Europeu chega 
ao seu termo, por demissão ou morte deste ou pela perda do mandato.

2. Sob reserva das outras disposições do presente acto, cada Estado-Membro estabelece o 
processo adequado ao preenchimento das vagas que ocorram nesse período00, até ao termo do 
período quinquenal referido no artigo 5.º.

3. Sempre que a legislação de um Estado-Membro determine expressamente a perda do 
mandato de um deputado do Parlamento Europeu, o seu mandato cessa por força das 
disposições dessa legislação. As autoridades nacionais competentes informam o Parlamento 
Europeu desse facto.

                                               
1 Nas versões da Decisão 2002/772/CE, Euratom publicadas no Jornal Oficial, excepto a versão inglesa e 
espanhola, este período é fixado em um ano.
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4. Sempre que um lugar fique vago por demissão ou morte, o presidente do Parlamento 
Europeu informará sem demora as autoridades competentes do Estado-Membro em causa.

Artigo 14.º

Se se considerar necessário tomar medidas para a execução do presente acto, o Conselho, 
deliberando por unanimidade, sob proposta do Parlamento Europeu, e após consulta da 
Comissão, aprová-las-á, depois de ter procurado chegar a acordo com o Parlamento Europeu, 
numa comissão de concertação que reúna o Conselho e representantes do Parlamento 
Europeu.

Artigo 15.º

O presente acto é redigido em língua alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, 
francesa, grega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, qualquer dos textos 
fazendo igualmente fé.

Os anexos I e II fazem parte integrante do presente acto.

Artigo 16.º

As disposições do presente acto entram em vigor no primeiro dia do mês seguinte à recepção 
da última das notificações a que se refere a decisão.

Udfaerdiget i Bruxelles den tyvende december nitten hundrede og treoghalvfems.
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.

ANEXO I

O Reino Unido só aplicará o disposto no presente Acto no que respeita ao Reino Unido.

ANEXO II
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Declaração ad artigo 14.º

Fica acordado que, para o processo a seguir no Comité de Conciliação, se recorrerá ao 
disposto nos nºs 5, 6 e 7 do processo estabelecido pela Declaração Comum do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão de 4 de Março de 19751.

                                               
1 JO C 89 de 22.4.1975, p. 1. 
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ANEXO II – Proposta de alteração dos Tratados

TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA

Alteração A

Tratado da União Europeia
Artigo 14 – parágrafo 2

Tratado da União Europeia Alteração

2. O Parlamento Europeu é composto por 
representantes dos cidadãos da União. O seu 
número não pode ser superior a setecentos e 
cinquenta, mais o Presidente. A 
representação dos cidadãos é degressivamente 
proporcional, com um limiar mínimo de seis 
membros por Estado-Membro. A nenhum 
Estado serão atribuídos mais de 96 lugares.

2. O Parlamento Europeu é composto por 
representantes dos cidadãos da União.

2-A. O número de lugares atribuídos aos 
círculos eleitorais estabelecidos nos 
Estados-Membros será de setecentos e 
cinquenta e um. A representação dos 
cidadãos é degressivamente proporcional, 
com um limiar mínimo de seis membros 
por Estado-Membro. A nenhum Estado-
Membro serão atribuídos mais de 96 
lugares.

O Conselho Europeu adopta por unanimidade, 
por iniciativa do Parlamento Europeu e com a 
aprovação deste, uma decisão que determine a 
composição do Parlamento Europeu, na 
observância dos princípios referidos no 
primeiro parágrafo.

A repartição dos lugares pelos Estados-
Membros é revista periodicamente, em 
conformidade com uma fórmula 
baseada na população residente total dos 
Estados-Membros. O mais tardar doze 
meses antes do termo do mandato de 
cada Parlamento, o Conselho Europeu 
adopta por unanimidade, por iniciativa do 
Parlamento Europeu e com a aprovação 
deste, uma decisão sobre a nova 
repartição de lugares.

2-B. Além disso, são atribuídos vinte e 
cinco lugares a uma circunscrição única 
constituída pelo conjunto do território 
da União Europeia.
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Or. en

PROTOCOLO (N.° 7) RELATIVO AOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DA UNIÃO 
EUROPEIA

Alteração B

Protocolo relativo aos privilégios e imunidades da União Europeia
Artigo 7

Protocolo (n.º 7) Alteração

As deslocações dos membros do Parlamento 
Europeu que se dirijam para ou regressem do 
local de reunião do Parlamento Europeu não 
ficam sujeitas a restrições administrativas ou 
de qualquer outra natureza.

Os Membros do Parlamento Europeu 
gozam de liberdade de circulação em toda 
a União Europeia.  

Em matéria aduaneira e de controlo de 
divisas, são concedidas aos membros do 
Parlamento Europeu:

Este direito não pode ser limitado por 
uma lei ou por uma ordem de uma 
autoridade pública ou de um tribunal.

a) Pelo seu próprio Governo, as mesmas 
facilidades que são concedidas aos altos 
funcionários que se deslocam ao estrangeiro 
em missão oficial temporária;
b) pelos Governos dos outros Estados-
Membros, as mesmas facilidades que são 
concedidas aos representantes de Governos 
estrangeiros em missão oficial temporária.

Or. en

Alteração C

Protocolo relativo aos privilégios e imunidades da União Europeia
Artigo 8

Protocolo (n.º 7) Alteração

Os Membros do Parlamento Europeu não 
podem ser procurados, detidos ou perseguidos 
pelas opiniões ou votos emitidos no exercício 
das suas funções.

Os Membros do Parlamento Europeu não 
podem, em momento algum, ser 
procurados, detidos ou perseguidos por 
actos praticados ou por votos e opiniões
emitidos no exercício das suas funções.



PE440.210v03-00 16/32 PR\838060PT.doc

PT

O Parlamento Europeu decidirá, a pedido 
de um Membro, se foi praticado um acto 
ou emitida uma opinião no exercício das 
respectivas funções.
O Parlamento Europeu estabelece no seu 
Regimento disposições com vista a dar 
aplicação ao presente artigo.

Or. en

Alteração D

Protocolo relativo aos privilégios e imunidades da União Europeia
Artigo 9

Protocolo (n.º 7) Alteração

Enquanto durarem as sessões do Parlamento 
Europeu, os seus membros beneficiam:

1. Qualquer restrição da liberdade pessoal 
de um Membro apenas é admissível com o 
consentimento do Parlamento Europeu, 
salvo em caso de detenção em flagrante 
delito.

a) No seu território nacional, das imunidades 
reconhecidas aos membros do Parlamento do 
seu país;

2. A apreensão de documentos ou de 
registos electrónicos de um Membro, 
assim como a sujeição a uma revista ou a 
busca ao seu gabinete ou domicílio, ou a 
intercepção da sua correspondência e 
chamadas telefónicas, apenas podem ser 
efectuadas com o consentimento do 
Parlamento Europeu.

b) no território de qualquer outro Estado-
Membro, da não sujeição a qualquer medida 
de detenção e a qualquer procedimento
judicial.

3. Um Membro tem o direito de se recusar 
a prestar declarações sobre informações 
obtidas no exercício do seu mandato ou 
sobre pessoas de quem tenham recebido 
ou a quem tenham comunicado essas 
informações.

Beneficiam igualmente de imunidade quando 
se dirigem para ou regressam do local de 
reunião do Parlamento Europeu.

4. A investigação ou acção penal movida 
contra um Membro é suspensa a pedido 
do Parlamento Europeu.

A imunidade não pode ser invocada em caso 
de flagrante delito e não pode também 
constituir obstáculo ao direito de o 
Parlamento Europeu levantar a imunidade 

5. O consentimento nos termos do nº 2 
apenas pode ser solicitado pelas 
autoridades competentes por força do 
direito nacional.
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de um dos seus membros.
6. O consentimento nos termos do nº 2 ou 
a suspensão nos termos do n.°4 apenas 
podem ser concedidos a título 
condicional, temporário ou com 
restrições.

Or. en
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ANEXO III - Projecto de proposta de decisão do Conselho que altera o Acto 
relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio 

universal directo, de 20 de Setembro de 1976

O CONSELHO,

Tendo em conta o artigo 223.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta a proposta do Parlamento Europeu,

Tendo em conta a aprovação do Parlamento,

Considerando o seguinte:

(1) As disposições do Tratado relativas ao processo eleitoral devem ser aplicadas,

APROVOU as disposições anexas à presente decisão, cuja adopção recomenda aos Estados-
Membros em conformidade com as respectivas normas constitucionais.

A presente decisão e as disposições a ela anexas serão publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Os Estados-Membros notificarão sem demora o Secretário-Geral do Conselho do 
cumprimento das formalidades exigidas pelas respectivas normas constitucionais para a 
adopção das disposições anexas à presente decisão.

As alterações produzem efeitos no primeiro dia do mês seguinte à adopção das disposições da 
presente decisão pelos Estados-Membros, em conformidade com as respectivas normas 
constitucionais.
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Anexo ao projecto de proposta de decisão do Conselho – Projecto de acto que altera o 
Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio 

universal directo, de 20 de Setembro de (Acto eleitoral de 1976)1

Alteração 1

Acto eleitoral de 1976
Artigo 1 – parágrafo 1

Acto eleitoral de 1976 Alteração

1. Em cada Estado-Membro, os deputados do 
Parlamento Europeu são eleitos por escrutínio, 
de listas ou de voto único transferível, de tipo 
proporcional.

1. Os deputados do Parlamento Europeu 
são eleitos como representantes dos 
cidadãos da União por escrutínio, de 
listas ou de voto único transferível, de 
tipo proporcional.

Or. en

Alteração 2

Acto eleitoral de 1976
Artigo 2-A (novo)

                                               
1 O presente documento é uma consolidação elaborada com base no ACTO relativo à eleição dos representantes 
à Assembleia por sufrágio universal directo (JO L 278 de 8.10.1976, p. 5), alterado pela Decisão nº 
93/81/Euratom, CECA, CEE que altera o acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo anexo à Decisão nº 76/787/CECA, CEE, Euratom do Conselho, de 20 de Setembro de 
1976 (JO L 33 de 9.2.1993, p. 15), e na Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho de 25 de Junho de 2002 e 
de 23 de Setembro de 2002 (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1). Diverge do texto da versão consolidada produzida 
pelo Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) em dois 
aspectos: incorpora um travessão no número 1 do artigo 6.º “- membro do Comité das Regiões” que resulta do 
artigo 5.º do Tratado de Amesterdão (JO C 340 de 10.11.1997) e foi renumerado de acordo com o n.º 1 do artigo 
2.º da Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho.
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Or. en

Alteração 3

Acto eleitoral de 1976
Artigo 2-B (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 2.º-B
1. Nos termos do artigo 14.°, n.° 2-B, do 
Tratado da União Europeia, haverá uma 
circunscrição adicional constituída pelo 
conjunto do território da União Europeia 
e a partir da qual serão eleitos vinte e 
cinco deputados.  
2. Será instituída uma autoridade eleitoral 
para conduzir e verificar o processo 
eleitoral do círculo da União Europeia. A 
autoridade incluirá representantes do 
Parlamento Europeu, da Comissão e de 

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 2.º-A
1. Para efeitos da distribuição de lugares 
entre Estados–Membros de acordo com o 
princípio da proporcionalidade degressiva 
nos termos do artigo 14.°, n.° 2-A, o rácio 
entre a população e o número de lugares 
de cada Estado deve variar em função da 
sua população respectiva, de modo a que 
um deputado de um Estado-Membro mais 
povoado represente mais cidadãos que 
cada deputado de um Estado-Membro 
menos povoado e também que nenhum 
Estado-Membro menos povoado disponha 
de mais lugares que um Estado-Membro 
mais povoado;
2. Os lugares são distribuídos de acordo 
com a fórmula matemática estabelecida 
no anexo, com base na população 
residente total de cada Estado-Membro, 
tal como determinada pelo Eurostat.
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cada Estado-Membro.
3. Só são admissíveis listas transnacionais 
de candidatos à eleição para a 
circunscrição da União Europeia, 
apresentadas pelos partidos políticos 
europeus, se:
a) forem compostas por candidatos 
residentes em pelo menos um terço dos 
Estados, e
b) se forem equilibradas em termos de 
género.
4. Cada eleitor disporá de um voto 
suplementar que poderá atribuir ao seu 
candidato preferido na lista a nível da 
UE. A votação é realizada pelo sistema de 
votação preferencial de lista semiaberta.
Os lugares são atribuídos pelo método 
Sainte-Laguë.
5. As disposições pormenorizadas para a 
eleição do círculo da União Europeia, 
incluindo a delegação de poderes à 
autoridade eleitoral, serão estabelecidas 
nas medidas de execução a adoptar de 
acordo com o artigo 14.º.

Or. en

Alteração 4

Acto eleitoral de 1976
Artigo 3

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Os Estados-Membros podem prever um 
limite mínimo para a atribuição de 
mandatos. Este limite não deve ser, a nível 
nacional, superior a 5 % dos votos 
expressos.

1. Os Estados-Membros podem prever um 
limite mínimo para a atribuição de 
mandatos distribuídos por círculos
nacionais e regionais. Este limite não 
deve ser, a nível nacional, superior a 5 % 
dos votos expressos.

2. Não haverá patamar mínimo para a 
atribuição de lugares na circunscrição da 
União Europeia.
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Or. en

Alteração 5

Acto eleitoral de 1976
Artigo 4

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Cada Estado-Membro pode fixar um limite 
máximo para as despesas de campanha 
eleitoral dos candidatos.

Cada Estado-Membro pode fixar um 
limite máximo para as despesas de 
campanha eleitoral dos candidatos e dos 
partidos políticos a nível nacional e/ou 
regional. A autoridade eleitoral 
estabelece uma limite máximo para as 
despesas de campanha eleitoral dos 
candidatos e dos partidos políticos a 
nível da União Europeia.  

Or. en

Alteração 6

Acto eleitoral de 1976
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Este período pode ser prolongado ou 
abreviado nos termos do segundo parágrafo 
do nº 2 do artigo 10º.

Este período pode ser prolongado ou 
abreviado nos termos do segundo parágrafo 
do nº 2 do artigo 11º.

Or. en

Alteração 7

Acto eleitoral de 1976
Artigo 6

Acto eleitoral de 1976 Alteração

1. Os deputados ao Parlamento Europeu 
votam individual e pessoalmente. Não 

Os deputados ao Parlamento Europeu 
beneficiam dos direitos e obrigações 
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podem receber ordens nem estar 
vinculados a quaisquer instruções.

estabelecidos no Estatuto dos Deputados e
no protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia.

2. Os deputados do Parlamento Europeu
beneficiam dos privilégios e imunidades 
que lhes são aplicáveis por força do
protocolo, de 8 de Abril de 1965, relativo 
aos Privilégios e Imunidades das 
Comunidades Europeias.

Or. en

Alteração 8

Acto eleitoral de 1976
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

- membro de um parlamento nacional 
ou regional,

Or. en

Alteração 9

Acto eleitoral de 1976
Artigo 7 – parágrafo 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

2. A partir das eleições de 2004 para o 
Parlamento Europeu, o mandato de 
deputado do Parlamento Europeu é 
incompatível com o de membro de um 
Parlamento nacional.

Suprimido

Em derrogação desta regra e sem prejuízo 
do disposto no n.º 3:
– os deputados do Parlamento nacional 
irlandês eleitos para o Parlamento 
Europeu numa eleição posterior podem 
exercer os dois mandatos simultaneamente 
até à realização das próximas eleições 
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para o Parlamento nacional irlandês, data 
a partir da qual é aplicável o primeiro 
parágrafo do presente número,
– os deputados do Parlamento do Reino 
Unido que também sejam deputados do 
Parlamento Europeu durante o 
quinquénio anterior às eleições para o 
Parlamento Europeu de 2004 podem 
exercer os dois mandatos simultaneamente 
até às eleições de 2009 para o Parlamento 
Europeu, data a partir da qual é aplicável 
o primeiro parágrafo do presente número.

Or. en

Alteração 10

Acto eleitoral de 1976
Artigo 7 – parágrafo 4

Acto eleitoral de 1976 Alteração

4. Os deputados ao Parlamento Europeu aos 
quais seja aplicável, no decurso do período 
quinquenal previsto no artigo 5º, o disposto 
nos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo, serão 
substituídos nos termos do artigo 13º.

4. Os deputados ao Parlamento Europeu 
aos quais seja aplicável, no decurso do 
período quinquenal previsto no artigo 5.º, 
o disposto nos n.ºs 1 ou 3 do presente 
artigo, serão substituídos nos termos do 
artigo 13.º.

Or. en

Alteração 11

Acto eleitoral de 1976
Artigo 9

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Para a eleição dos deputados ao Parlamento 
Europeu, a cada eleitor só é permitido votar 
uma vez.

Sem prejuízo das disposições do artigo 
2.°-B, para a eleição dos deputados ao 
Parlamento Europeu, a cada eleitor só é 
permitido votar uma vez.

Or. en



PR\838060PT.doc 25/32 PE440.210v03-00

PT

Alteração 12

Acto eleitoral de 1976
Artigo 11 – parágrafo 1

Acto eleitoral de 1976 Alteração

1. O período eleitoral será determinado, 
para a primeira eleição, pelo Conselho, 
deliberando por unanimidade, após 
consulta do Parlamento Europeu.

1. O período eleitoral será determinado 
pelo Conselho, pelo menos, um ano antes 
do termo do quinquénio referido no 
artigo 5.°, em conformidade com o artigo 
14.°.

Or. en

Alteração 13

Acto eleitoral de 1976
Artigo 11 – parágrafo 2

Or. en

                                               
1 Nas versões da Decisão 2002/772/CE, Euratom publicadas no Jornal Oficial, excepto a versão inglesa e 

Acto eleitoral de 1976 Alteração

2. As eleições posteriores realizar-se-ão 
no decurso do período correspondente do 
último ano do período quinquenal 
referido no artigo 5º.

Suprimido

"Se se verificar ser impossível a 
realização das eleições na Comunidade no 
decurso deste período o Conselho, 
deliberando por unanimidade, após 
consulta do Parlamento Europeu, fixará, 
pelo menos um mês1 antes do termo do 
período quinquenal a que se refere o 
artigo 5.°, um outro período que pode 
situar-se o mais cedo um mês antes e o 
mais tardar um mês após o período que 
resulta do disposto no parágrafo anterior.
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Alteração 14

Acto eleitoral de 1976
Artigo 11 – parágrafo 3

Or. en

Alteração 15

Acto eleitoral de 1976
Artigo 12

Acto eleitoral de 1976 Alteração

O Parlamento Europeu verificará os 
poderes dos deputados. Para o efeito, 
registará os resultados proclamados 
oficialmente pelos Estados–Membros e 
deliberará sobre as reclamações que 
possam eventualmente ser feitas com base 
nas disposições do presente Acto, com 
excepção das disposições nacionais para 
que ele remete.

O Parlamento Europeu verificará os 
poderes dos deputados ao Parlamento, 
com base nos resultados proclamados 
oficialmente pela autoridade eleitoral 
referida no n.° 3 do artigo 2.°-B e pelos 
Estados-Membros.

Or. en

                                                                                                                                                  
espanhola, este período é fixado em um ano.

Acto eleitoral de 1976 Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 196º 
do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia e no artigo 109º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, o Parlamento Europeu reúne-se 
por direito próprio na primeira terça-feira 
posterior ao decurso do prazo de um mês 
após o termo do período eleitoral.

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 229º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e no artigo 109º do 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, o 
Parlamento Europeu reúne-se por direito 
próprio na primeira terça-feira posterior ao 
decurso do prazo de um mês após o termo 
do período eleitoral.
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Alteração 16

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13

Acto eleitoral de 1976 Alteração

1. Um lugar fica vago quando o mandato de 
um deputado do Parlamento Europeu chega 
ao seu termo, por demissão ou morte deste ou 
pela perda do mandato.

Um lugar fica vago quando o mandato 
de um deputado do Parlamento Europeu 
chega ao seu termo, por demissão ou 
morte deste ou pela perda do mandato.

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente acto, cada Estado-Membro 
estabelece o processo adequado ao 
preenchimento das vagas que ocorram nesse 
período00, até ao termo do período 
quinquenal referido no artigo 5.º.
3. Sempre que a legislação de um Estado-
Membro determine expressamente a perda 
do mandato de um deputado do Parlamento 
Europeu, o seu mandato cessa por força das 
disposições dessa legislação. As autoridades 
nacionais competentes informam o 
Parlamento Europeu desse facto.
4. Sempre que um lugar fique vago por 
demissão ou morte, o presidente do 
Parlamento Europeu informará sem demora 
as autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 17

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13-A (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 13.º-A
1. No caso dos deputados eleitos nos 
Estados-Membros, e sem prejuízo das 
restantes disposições do presente acto, 
cada Estado-Membro estabelece o 
processo adequado ao preenchimento das 
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vagas que ocorram durante o período 
quinquenal referido no artigo 5.°, até ao 
termo desse período.
2. Quando a legislação de um Estado-
Membro preveja a substituição 
temporária de uma deputada ao 
Parlamento nacional em situação de 
licença de maternidade, esse mesmo 
Estado poderá decidir que essas 
disposições se aplicam mutatis mutandis 
às deputadas ao Parlamento Europeu 
eleitas no Estado em causa.
3. Sempre que a legislação de um 
Estado-Membro determine 
expressamente a perda do mandato de 
um deputado do Parlamento Europeu 
eleito nesse Estado-Membro, o seu 
mandato cessa por força das disposições 
dessa legislação. Essas disposições legais 
não são adoptadas com efeitos 
retroactivos. As autoridades nacionais 
competentes informam o Parlamento 
Europeu desse facto.
4. Quando o lugar de um deputado eleito 
num Estado-Membro fica vago por 
demissão ou morte, o presidente do 
Parlamento Europeu informa sem 
demora as autoridades competentes do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

(Esta alteração reproduz parcialmente a formulação dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 13.º do Acto 
Eleitoral de 1976. Ver alteração ao artigo 13º.)

Alteração 18

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13-B (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 13.º-B
1. No caso dos deputados eleitos pela 
circunscrição da União Europeia, e 
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sem prejuízo das demais disposições do 
presente Acto, nas medidas de execução 
a adoptar em conformidade com o 
artigo 14.° serão estabelecidos os 
procedimentos adequados para o 
provimento de vagas até ao termo do 
quinquénio referido no artigo 5.°.

2. Sempre que o direito da União 
determine expressamente a perda do 
mandato de um deputado do 
Parlamento Europeu eleito na lista da 
União Europeia, o seu mandato cessa 
por força das disposições dessa 
legislação. A autoridade eleitoral 
informa o Parlamento Europeu desse 
facto.
3. Quando um lugar numa lista da 
União Europeia ficar vago em 
resultado de demissão ou morte, o 
Presidente do Parlamento Europeu 
informa imediatamente do facto a 
autoridade eleitoral.

Or. en

Alteração 19

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13-C (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 13.º-C
O Parlamento Europeu decidirá de 
quaisquer litígios que possam decorrer 
do disposto no presente acto e que 
impliquem o direito da União.

Or. en
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Alteração 20

Acto eleitoral de 1976
Artigo 14

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Se se considerar necessário tomar medidas 
para a execução do presente acto, o
Conselho, deliberando por unanimidade, 
sob proposta do Parlamento Europeu, e após 
consulta da Comissão, aprová-las-á, depois 
de ter procurado chegar a acordo com o 
Parlamento Europeu, numa comissão de 
concertação que reúna o Conselho e 
representantes do Parlamento Europeu.

As medidas para a execução do presente 
acto serão adoptadas pelo Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob 
proposta do Parlamento Europeu, e após 
consulta da Comissão, e depois de o 
Parlamento ter dado o seu acordo.

Or. en

Alteração 21

Acto eleitoral de 1976
Artigo 15 – parágrafo 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Os anexos I e II fazem parte integrante do 
presente acto.

Suprimido

Or. en

Alteração 22

Acto eleitoral de 1976
Artigo 15 – parágrafo 2-A (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Nos termos dos Tratados de Adesão, as 
versões em língua checa, búlgara, estónia, 
húngara, letã, lituana, maltesa, polaca, 
romena, eslovaca e eslovena do presente 
Acto fazem igualmente fé.
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Or. en

Alteração 23

Acto eleitoral de 1976
ANEXO I

Acto eleitoral de 1976 Alteração

ANEXO I Suprimido
O Reino Unido só aplicará o disposto no 
presente Acto no que respeita ao Reino 
Unido.

Or. en

Alteração 24

Acto eleitoral de 1976
ANEXO II

Acto eleitoral de 1976 Alteração

ANEXO II Suprimido
Declaração ad artigo 14.º

Fica acordado que para o processo a seguir 
no Comité de Conciliação se recorrerá ao 
disposto nos nºs 5, 6 e 7 do processo 
estabelecido pela Declaração Comum do
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão de 4 de Março de 19751.
_____________________________
1 JO C 89 de 22.4.1975, p. 1.

Or. en

ANEXO AO ARTIGO 2.°-A [NOVO]
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Para a distribuição dos 751 lugares do Parlamento Europeu será aplicada a seguinte fórmula:

(a enviar posteriormente)


