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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 reprezentanţilor în Parlamentul 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), articolul 48 alineatele 
(2), (3) şi (4) şi articolul 51 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi articolele 
22, 223, 225 şi 343 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), precum şi 
articolul 3 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, 

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

– având în vedere propunerea Comisiei privind o directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 93/109/CE 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 [COM(2006) 791],

– având în vedere articolul 41, articolul 48 alineatul (3), articolul 70, articolul 74a şi 
articolul 175 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A7-0176/2011),
                                               
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). A se vedea anexa I. 
2 JO C 292, 21.9.1998, p. 66.
3 JO C 227 E, 4.9.2008, p. 132.
4 JO C 81 E, 15.03.2011, p. 78.
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– având în vedere cel de-al doilea raport al Comisiei pentru afaceri constituţionale (A7-
0000/2011),

întrucât:

A. Parlamentul are dreptul să iniţieze reforma propriei proceduri electorale şi să-şi dea 
acordul cu privire la aceasta;

B. Parlamentul are dreptul să iniţieze modificarea componenţei sale şi să-şi dea acordul 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, în toată această 
perioadă, competenţele şi influenţa sa au sporit în mod constant, în special ca rezultat al 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

E. Tratatul de la Lisabona a modificat mandatul deputaţilor în Parlamentul European, 
transformându-i în reprezentanţi direcţi ai cetăţenilor Uniunii1; 

F. 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 UE2 şi cu abolirea mandatului dublu3;

G. 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 locale dintr-un alt stat membru decât cel al cărui 
resortisant este cetăţeanul în cauză, iar Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, care, în prezent, are forţă juridică obligatorie în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, a consolidat acest drept, precum şi alte drepturi civice;

H. 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, iar acoperirea mediatică a lucrărilor 
Parlamentului este sporadică;

I. prezenţa totală la vot la alegerile pentru Parlament a scăzut în mod constant, de la 63% în 
1979 la 43% în 2009;

J. numărul cetăţenilor Uniunii rezidenţi într-un alt stat membru decât cel ai căror resortisanţi 
sunt şi 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 de la un stat membru la altul, la fel ca şi perioada după care 
resortisanţii unui stat membru care îşi au rezidenţa într-un alt stat membru al UE îşi pierd 

                                               
1 Articolul 10 alineatul (2) şi articolul 14 alineatul (2) din TUE.
2 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).
3 Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom, articolul 1 alineatul (7) litera (b).
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dreptul de a vota în statul de origine; în plus, schimbul de informaţii între statele membre 
privind resortisanţii altor state membre care au fost înscrişi pe listele electorale sau care şi-
au depus candidatura nu este eficient;

K. în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, statele membre beneficiază de o 
capacitate discreţionară considerabilă de a stabili 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 diferitele categorii de cetăţeni ai Uniunii 
aflaţi într-o situaţie identică într-un mod care să creeze discriminare între aceste categorii1; 
de asemenea, deşi fiecărui stat îi revine obligaţia de a-şi stabili propriile condiţii pentru 
dobândirea sau pierderea cetăţeniei, acesta trebuie, în acelaşi timp, să ţină seama de 
statutul legat de cetăţenia Uniunii2;

L. propunerile actuale ale Comisiei de a facilita participarea electorală a cetăţenilor Uniunii 
rezidenţi într-un alt stat membru decât cel ai cărui resortisanţi sunt se confruntă cu un 
blocaj la nivelul Consiliului3;

M. în prezent, 35% dintre deputaţii în Parlamentul European sunt femei; ar trebui depuse 
eforturi pentru a se reduce şi mai mult dezechilibrul de gen între femei şi bărbaţi în 
Parlament, în special în anumite state membre;

N. 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 începutul vacanţei de vară din mai multe state membre4;

O. prin Tratatul de la Lisabona, Parlamentul are mandatul şi obligaţia de a iniţia o decizie 
privind redistribuirea locurilor între statele membre, în cadrul limitelor impuse de prag, 
plafon şi numărul total, respectând, în acelaşi timp, principiul proporţionalităţii degresive;
anterior, Parlamentul hotărâse să corecteze inegalităţile istorice în ceea ce priveşte 
distribuirea locurilor şi să îşi adapteze în mod periodic componenţa, pentru a reflecta 
modificările demografice şi pe cele privind numărul de state membre ale Uniunii5; 
consideră, de asemenea, că este important ca pluralismul partidelor şi solidaritatea între 
state să fie reflectate în componenţa Parlamentului;

P. în orice caz, aderarea Croaţiei va genera o realocare a locurilor din Parlamentul European 
la următoarele alegeri, în 2014;

                                               
1 Hotărârea Curţii de Justiţie din 12 septembrie 2006, Cauza C-145/04 Spania/Regatul Unit [2006], Culegere I-
7917 (Gibraltar) şi Cauza C-300/04 Eman şi Sevinger/College van burgemeester en wethouders van Den Haag 
[2006], Culegere I-8055 (Aruba).
2 Hotărârea Curţii de Justiţie din 2 martie 2010, Cauza C-135/08 Rottmann/Freistaat Bayern: hotărârea din 2 
martie 2010 (JO C 113, 1.5.2010, p. 4).
3 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 poziţia Parlamentului din 26 septembrie 
2007 cu privire la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE (JO C 219 E, 
28.8.2008, p. 193).
4 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).
5 Rezoluţia din 11 octombrie 2007 privind componenţa Parlamentului European (raportul Lamassoure-Severin) 
(JO C 227 E, 4.9.2008, p. 132). 
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Q. 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 
adoptarea Statutului deputaţilor1;

R. deşi Consiliul convenise să revizuiască Actul din 1976, ultima reexaminare oficială a 
procedurii electorale de către Parlament a fost iniţiată în 19982;

S. 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;

T. 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 Uniunii şi interzice discriminarea pe motiv 
de naţionalitate;

U. modificarea procedurii electorale trebuie să respecte totodată principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii şi nu ar trebui să urmărească impunerea uniformităţii ca scop în sine;

V. Parlamentul decisese să studieze posibilitatea alegerii unor deputaţi în Parlamentul 
European pe liste paneuropene, considerând că aceasta ar conferi campaniei o dimensiune 
europeană autentică, în special prin acordarea unui rol central partidelor politice 
europene3;

W. în cazul în care se introduc liste paneuropene, egalitatea electorală trebuie să rămână 
principiul suprem; în consecinţă, statutul deputaţilor în Parlament ar trebui să rămână egal, 
indiferent dacă aceştia sunt aleşi de pe listele regionale, naţionale sau paneuropene;

X. TUE prevede că „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei 
politice europene şi la exprimarea voinţei cetăţenilor Uniunii”4, Parlamentul solicitând, în 
acest sens, Comisiei, prin intermediul rezoluţiei sale din 6 aprilie 2011 referitoare la 
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor 
politice la nivel european5, o iniţiativă legislativă cu privire la un statut comun la nivelul 
UE pentru partidele politice şi fundaţiile europene,

1. decide să îşi reformeze procedura electorală în scopul consolidării legitimităţii şi eficienţei 
Parlamentului, prin întărirea dimensiunii democratice europene şi prin realizarea unei 
distribuţii mai echitabile a locurilor între statele membre, în conformitate cu tratatele;

2. propune alegerea unui număr de 25 de deputaţi în Parlamentul European de către o 
                                               
1 Declaraţia din 3 iunie 2005 a reprezentanţilor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului.
2 Declaraţia Consiliului 6151/02 din 22 februarie 2002 prevede că „dispoziţiile prezentului act ar trebui revizuite 
înainte de al doilea scrutin pentru Parlamentul European desfăşurat după intrarea în vigoare a amendamentelor la 
Actul din 1976 care fac obiectul prezentei decizii”, ceea ce înseamnă înainte de 2009.
3 Cel mai recent, în rezoluţia sus-menţionată din 11 octombrie 2007 privind componenţa Parlamentului European 
(JO C 227 E, 4.9.2007, p. 132) (raportul Lamassoure-Severin).
4 Articolul 10 alineatul (4) din TUE.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0143.
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circumscripţie unică pentru întreg teritoriul Uniunii Europene; listele paneuropene ar urma 
să fie compuse din candidaţi provenind din cel puţin o treime din state şi pot asigura o 
reprezentare adecvată din punctul de vedere al criteriilor de gen; fiecare alegător ar urma 
să aibă un vot pentru lista de la nivelul întregii UE, în plus faţă de votul pentru lista 
naţională sau regională, iar locurile ar urma să fie alocate fără un prag electoral minim, 
conform metodei D'Hondt; de asemenea, propune înfiinţarea unei autorităţi electorale la 
nivelul UE pentru a reglementa desfăşurarea alegerilor şi pentru a verifica rezultatul 
alegerilor desfăşurate pe baza listei paneuropene;

3. remarcă necesitatea examinării continue a costului Parlamentului şi alegerilor sale şi 
solicită aplicarea acestor reforme în mare măsură în cadrul perspectivei bugetare actuale1;

4. (i) hotărăşte ca Parlamentul să iniţieze o propunere de decizie prin care să stabilească 
redistribuirea celor 751 de locuri existente între state, dacă aceasta se justifică în mod 
obiectiv prin cifrele stabilite de Eurostat înainte de fiecare scrutin; această decizie ar trebui 
adoptată înainte de încheierea celui de-al patrulea an calendaristic al mandatului 
parlamentar;

(ii) propune iniţierea unui dialog cu Consiliul European, pentru a analiza posibilitatea 
ajungerii la un acord cu privire la o formulă matematică durabilă şi transparentă pentru 
repartizarea locurilor în Parlament, respectând criteriile prevăzute în tratate şi principiile 
pluralismului partidelor politice şi al solidarităţii între state;

5. solicită Comisiei să prezinte o propunere de regulament în vederea îmbunătăţirii coerenţei 
şi comparabilităţii datelor privind populaţia furnizate de către state;

6. hotărăşte să devanseze calendarul alegerilor europene din iunie în mai;

7. invită statele şi partidele politice să promoveze o mai bună reprezentare a femeilor şi a 
candidaţilor aparţinând diferitelor minorităţi; consideră că este important ca, pentru 
legitimitatea Uniunii, componenţa Parlamentului să reflecte diversitatea popoarelor 
Europei;

8. subliniază importanţa garantării faptului că partidele politice respectă principiile 
democratice la selectarea candidaţilor, atât la nivel paneuropean, cât şi la nivel naţional;

9. invită Consiliul, Comisia şi statele să-şi intensifice eforturile de a-i ajuta pe cetăţenii UE 
rezidenţi într-un alt stat decât cel ai cărui resortisanţi sunt 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;

10. reaminteşte de cererea sa formulată cu mult timp în urmă de modificare a Protocolului 
privind privilegiile şi imunităţile din 1965 în vederea creării unui regim uniform 
supranaţional pentru deputaţii în Parlamentul European2 şi transmite Consiliului 

                                               
1 Plata lunară directă medie către deputaţii europeni, în 2011, inclusiv salariul brut, asigurarea, cheltuielile 
medicale, indemnizaţia pentru cheltuieli generale şi indemnizaţiile de formare, de călătorie şi indemnizaţia 
zilnică, este de 25 298 EUR. Plata medie indirectă pentru asistenţa parlamentară este de 17 283 EUR. 
2 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 
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amendamentele cuprinse în anexa II;

11. (i) solicită iniţierea unui dialog cu Consiliul, cu participarea Comisiei, cu privire la 
chestiunile ridicate în rezoluţie şi la alte aspecte înrudite din procedura electorală a 
Parlamentului1; ia act de necesitatea de a se ajunge la un consens, în special în ceea ce 
priveşte momentul ales pentru reforme, dimensiunea finală a Parlamentului şi repartizarea 
locurilor în cadrul său (inclusiv definiţia juridică a proporţionalităţii degresive), precum şi 
sistemul de vot de utilizat pentru circumscripţia paneuropeană;

(ii) încredinţează Preşedintelui sarcina ca, împreună cu preşedintele Comisiei pentru 
afaceri constituţionale, cu raportorul şi cu reprezentanţii grupurilor politice numiţi de 
Conferinţa Preşedinţilor, să iniţieze discuţiile necesare cu Consiliul; 

12. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre.

                                                                                                                                                  
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)].
1 Spre exemplu, vârsta minimă a alegătorilor şi a candidaţilor, verificarea prerogativelor, ocuparea locurilor 
libere, plafoanele şi pragurile pentru cheltuielile cu campaniile electorale. 
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ANEXA I – Versiunea consolidată a Actului privind alegerea reprezentanţilor în 
Adunare prin vot universal direct anexat la Decizia Consiliului din 20 

septembrie 1976 şi modificările ulterioare

ACT1

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 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 
reprezentanţilor 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 7 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.
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(1) Mandatul de cinci ani pentru care sunt aleşi membrii Parlamentului European începe la 
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 un an 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.

Articolul 14
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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

S-a convenit ca, în ceea ce priveşte procedura care trebuie aplicată în cadrul comitetului de 
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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. 
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ANEX II – Propunere de modificare a Protocolului (nr. 7) privind privilegiile şi 
imunităţile Uniunii Europene

Amendamentul A

 Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene
Articolul 7

Protocolul nr. 7 Amendamentul

Nu se impun nici un fel de restricţii 
administrative sau de altă natură în privinţa 
liberei circulaţii a membrilor Parlamentului 
European spre locul de desfăşurare a 
reuniunii Parlamentului European sau la 
întoarcere.

Membrii Parlamentului European se 
bucură de libertate de circulaţie în 
întreaga Uniune Europeană. 

Membrii Parlamentului European 
beneficiază, în privinţa formalităţilor vamale 
şi a controlului valutar:

Acest drept nu poate fi restricţionat prin 
lege sau la ordinul unei autorităţi publice 
sau a unui tribunal.

(a) din partea propriului guvern, de aceleaşi 
facilităţi precum cele recunoscute înalţilor 
funcţionari aflaţi în străinătate în misiune 
oficială temporară;
(b) din partea guvernelor celorlalte state 
membre, de aceleaşi facilităţi precum cele 
recunoscute reprezentanţilor guvernelor 
străine în misiune oficială temporară.

Or. en

Amendamentul B

Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene
Articolul 8

Protocolul nr. 7 Amendamentul

Membrii Parlamentului European nu pot fi 
cercetaţi, reţinuţi sau urmăriţi datorită 
opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul 
exercitării funcţiilor lor.

Membrii Parlamentului European nu pot fi 
în niciun moment cercetaţi, reţinuţi sau 
urmăriţi din cauza unei acţiuni 
întreprinse, a unui vot sau a unei 
declaraţii făcute în cadrul exercitării 
mandatului lor.



PE472.030v02-00 16/17 PR\877724RO.doc

RO

Parlamentul European decide, la 
solicitarea unui membru, dacă o acţiune a 
fost întreprinsă sau o declaraţie a fost 
făcută în cadrul exercitării mandatului 
său.
Parlamentul European stabileşte în 
Regulamentul său de procedură prevederi 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul C

 Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene
Articolul 9

Protocolul nr. 7 Amendamentul

Pe durata sesiunilor Parlamentului 
European, membrii acesteia beneficiază:

1. Orice restricţie adusă libertăţii 
personale a unui membru este permisă 
doar cu acordul Parlamentului European, 
cu excepţia cazului în care un membru 
este surprins în timp ce comite o 
infracţiune.

(a) pe teritoriul naţional, de imunităţile 
recunoscute membrilor Parlamentului 
propriei ţări;

2. Confiscarea documentelor sau a 
înregistrărilor electronice ale unui 
membru sau perchiziţionarea acestuia, a 
biroului sau reşedinţei sale sau 
interceptarea corespondenţei sale 
electronice sau a convorbirilor sale 
telefonice pot fi dispuse doar cu acordul 
Parlamentului European.

(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de 
exceptare privind orice măsură de detenţie 
sau urmărire penală.

3. Un membru are dreptul de a refuza să 
depună mărturie cu privire la informaţii 
pe care membrul în cauză le-a obţinut în 
cursul exercitării mandatului său sau cu 
privire la persoane de la care acesta a 
obţinut sau cărora le-a furnizat astfel de 
informaţii.

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada 
deplasării la locul reuniunii Parlamentului 
European, cât şi la întoarcere.

4. Investigaţiile sau procedurile penale 
iniţiate împotriva unui membru se 
suspendă la cererea Parlamentului 
European.

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de 
flagrant delict şi nici nu poate constitui o 

5. Acordul în temeiul alineatului (2) poate 
fi solicitat doar de autorităţile competente 
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piedică pentru Parlamentul European de a 
ridica imunitatea unuia dintre membri.

în temeiul dreptului naţional.

6. Acordul în temeiul alineatului (2) sau 
suspendarea în temeiul alineatului (4) pot 
fi acordate condiţionat, pentru o perioadă 
limitată sau cu anumite restricţii.

Or. en


