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A 7-A LEGISLATURĂ (2009-2014)

SEPTEMBRIE 2009

REUNIUNILE CONSTITUTIVE ALE DELEGA IILOR INTERPARLAMENTARE1

DISPOZIȚIILE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ REFERITOARE LA REUNIUNILE 
DE CONSTITUIRE A DELEGAȚIILOR INTERPARLAMENTARE

Articolul 12 
Președintele provizoriu

(1) În cadrul ședinței prevăzute la articolul 134 alineatul (2), precum și în orice altă ședință 
consacrată alegerii Președintelui și Biroului, Președintele aflat la sfârșit de mandat, sau, în lipsa 
acestuia sau acesteia, unul dintre vicepreședinții aflați la sfârșit de mandat în ordinea 
precedenței, sau, în lipsa unuia dintre aceștia, deputatul care a deținut mandatul pentru perioada 
cea mai lungă îndeplinește funcțiile de președinte, până la proclamarea alegerii Președintelui.

(2) Sub președinția deputatului care ocupă funcția în mod provizoriu în temeiul alineatului 
(1) nu se poate desfășura nicio altă dezbatere decât cea privind alegerea Președintelui sau 
verificarea prerogativelor.

Deputatul care ocupă funcția de Președinte în mod provizoriu, în baza alineatului 1 exercită 
competențele Președintelui menționate la articolul 3 alineatul (2)al doilea paragraf. Orice altă 
chestiune legată de verificarea prerogativelor care se ridică sub președinția decanului este 
trimisă comisiei competente cu verificarea prerogativelor.

Articolul 13
Candidaturi și dispoziții generale

(1) Președintele, vicepreședinții și chestorii sunt aleși prin vot secret, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 169. Candidaturile trebuie să fie prezentate cu acordul celor interesați. Ele 
pot fi prezentate numai de un grup politic sau de un număr de cel puțin patruzeci de deputați. Cu 
toate acestea, în cazul în care numărul de candidaturi nu depășește numărul de locuri care 
urmează a fi atribuite, candidații pot fi aleși prin aclamare.

(2) La alegerea Președintelui, vicepreședinților și chestorilor, trebuie să se țină seama în 
mod global de o reprezentare echitabilă a statelor membre și a tendințelor politice.

                                               
1 Se aplică delegațiilor interparlamentare, delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, delegațiilor la comisiile 
parlamentare de cooperare și delegațiilor la adunările multilaterale.
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Articolul 14 
Alegerea Președintelui – Discursul inaugural

(1) Se procedează mai întâi la alegerea Președintelui. Înainte de fiecare tur de scrutin, 
candidaturile trebuie prezentate deputatului care ocupă funcția de Președinte în mod provizoriu 
în temeiul articolului 12, care le aduce la cunoștința Parlamentului. În cazul în care, după trei 
tururi de scrutin, niciun candidat nu întrunește majoritatea absolută a voturilor exprimate, în al 
patrulea tur de scrutin, pot candida numai primii doi clasați, care au întrunit cel mai mare număr 
de voturi la al treilea tur de scrutin; în cazul în care numărul de voturi este egal, este proclamat 
ales candidatul cel mai în vârstă.

(2) Imediat după alegerea Președintelui, deputatul care ocupă funcția de Președinte în mod 
provizoriu, în baza articolului 12 îi cedează locul. Numai Președintele ales poate pronunța un 
discurs inaugural.

Articolul 164
Dreptul la vot

Dreptul de vot este un drept personal.

Deputații votează individual și personal.

Orice încălcare a prezentului articol se va considera drept o perturbare gravă a ședinței, în 
sensul articolului 153 alineatul (1) și va avea consecințele juridice menționate de acest articol.

Articolul 168
Votul electronic

(1) În orice moment, Președintele poate hotărî utilizarea unui sistem electronic de votare 
pentru voturile prevăzute la articolele 165, 167 și 169.
În cazul în care sistemul electronic nu se poate folosi din motive tehnice, votul se desfășoară în 
conformitate cu articolul 165, articolul 167 alineatul (2) sau articolul 169.
Modalitățile tehnice de utilizare a acestui sistem sunt reglementate de instrucțiunile Biroului.

(2) În cazul votului electronic se înregistrează numai rezultatul numeric al votului.
Cu toate acestea, în cazul în care un vot prin apel nominal a fost solicitat în conformitate cu 
articolul 167 alineatul (1), rezultatul votului se înregistrează nominal și se consemnează în 
procesul-verbal de ședință, lista votanților fiind stabilită pe grupuri politice, în ordinea alfabetică 
a numelor deputaților.

(3) Votul prin apel nominal se desfășoară în conformitate cu articolul 167 alineatul (2), în 
cazul în care majoritatea deputaților prezenți solicită acest lucru. Pentru a constata îndeplinirea 
acestei condiții, se poate utiliza sistemul prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 169 
Votul secret

(1) În cazul numirilor, fără a aduce atingere aplicării articolului 13 alineatul (1), articolului 
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186 alineatul (1) și articolului 191 alineatul (2) al doilea paragraf, votul este secret.

La calculul voturilor exprimate, se iau în considerare numai buletinele de vot care au menționate 
numele deputaților a căror candidatură a fost prezentată.

(2) Votul poate fi secret în cazul în care cel puțin o cincime dintre membrii care compun 
Parlamentul solicită acest lucru. Cererea trebuie prezentată înainte de deschiderea votării.

În cazul în care cel puțin o cincime din numărul membrilor care compun Parlamentul prezintă o 
cerere de vot secret înainte de deschiderea votului, Parlamentul are obligația de a proceda la 
un astfel de vot.

(3) O cerere de vot secret are prioritate față de o cerere de vot prin apel nominal.

(4) Numărarea voturilor exprimate în cazul votului secret se face de către doi până la opt 
observatori trași la sorți dintre deputați, cu excepția cazurilor în care se votează electronic.

În cazul votării care se desfășoară în conformitate cu alineatul (1), candidații nu pot fi 
observatori.

Numele deputaților care au luat parte la votul secret sunt înregistrate în procesul-verbal al 
ședinței în cursul căreia s-a desfășurat votul.

Articolul 198
Constituirea și rolul delegațiilor interparlamentare

(1)   La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul constituie delegații interparlamentare 
permanente și stabilește natura acestora și numărul de membri în funcție de atribuțiile fiecăreia. 
Alegerea membrilor delegațiilor are loc în cursul celei dintâi sau celei de-a doua perioade de 
sesiune a Parlamentului nou ales pentru întreaga durată a legislaturii. 

(2)   Alegerea membrilor delegațiilor are loc după prezentarea candidaților în fața Conferinței 
președinților de către grupurile politice și deputații neafiliați. Conferința Președinților prezintă 
Parlamentului propuneri care țin seama, în măsura posibilului, de o reprezentare echitabilă a 
statelor membre și a tendințelor politice. Se aplică articolul 186 alineatele (2), (3), (5) și (6). 

(3)    Birourile delegațiilor se constituie în aplicarea procedurii stabilite pentru comisiile 
permanente, în conformitate cu articolul 191. 

(4)   Competențele generale ale diferitelor delegații sunt definite de către Parlament. Acesta 
poate, în orice moment, să le extindă sau să le restrângă. 

(5)   Dispozițiile de executare privind activitatea delegațiilor se stabilesc de către Conferința 
președinților, la propunerea Conferinței președinților de delegație. 

(6)   Președintele delegației prezintă un raport de activitate comisiei competente pentru afaceri 
externe și securitate. 
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(7)   Președintelui unei delegații i se oferă posibilitatea de a fi audiat de către o comisie atunci 
când pe ordinea de zi se află un punct care ține de domeniul de competență al delegației. Același 
lucru se aplică președintelui sau raportorului unei comisii în cazul reuniunilor unei delegații.
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Articolul 200
Comisiile parlamentare mixte

(1)   Parlamentul European poate constitui comisii parlamentare mixte împreună cu 
parlamentele statelor asociate la Comunitate sau ale statelor cu care au fost angajate negocieri în 
vederea aderării. 

Aceste comisii pot formula recomandări adresate parlamentelor participante. În ceea ce privește 
Parlamentul European, recomandările adresate acestuia se trimit comisiei competente, care 
prezintă propuneri în legătură cu modul în care li se va da curs acestora.

(2)   Competențele generale ale diferitelor comisii parlamentare mixte sunt definite de 
Parlamentul European și prin acordurile încheiate cu țările terțe.

(3)   Comisiile parlamentare mixte sunt reglementate de normele de procedură prevăzute de 
acordul în cauză. Acestea se bazează pe paritatea dintre delegația Parlamentului European și cea 
a parlamentului partener.

(4)   Comisiile parlamentare mixte adoptă regulamentul propriu pe care îl supun aprobării 
Biroului Parlamentului European și al parlamentului partener. 

(5)   Alegerea membrilor delegațiilor Parlamentului European în comisii parlamentare mixte, 
precum și constituirea birourilor acestor delegații se desfășoară în conformitate cu procedura 
stabilită pentru delegațiile interparlamentare. 
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ANEXA I

Dispoziții de aplicare a articolului 9 alineatul (1) – transparența și interesele financiare ale 
deputaților

Articolul 1
(1) În momentul luării cuvântului în fața Parlamentului sau a unuia dintre organismele 
acestuia sau dacă este propus raportor, orice deputat care are un interes financiar direct în cazul 
aflat în discuție trebuie să semnaleze oral acest lucru.

(2) Înainte de a putea fi desemnat în mod valabil drept titular al unui mandat al 
Parlamentului sau al unuia dintre organismele acestuia, în conformitate cu articolele 13, 191 sau 
198 alineatul (2) din regulament, sau înainte de a lua parte la o delegație oficială în conformitate 
cu articolele 68 sau 198 alineatul (2) din regulament, orice deputat trebuie să completeze în mod 
corespunzător declarația prevăzută la articolul (2).

Articolul 2
Chestorii țin un registru în care orice deputat declară personal și cu exactitate:

(a) activitățile profesionale și orice altă funcție sau activitate remunerată;

(b) orice indemnizație obținută pentru exercitarea unui mandat în alt parlament,

(c) susținerea financiară, în personal sau materiale, care se adaugă mijloacelor furnizate de 
Parlament și care sunt alocate deputatului în cadrul activităților sale politice de către terți, cu 
menționarea identității acestora.

În timpul exercitării mandatului, deputaților le este interzis să primească orice altă donație sau 
liberalitate.

Declarațiile în registru se fac pe propria răspundere a deputatului și trebuie actualizate anual.

Biroul poate formula periodic o listă cu elementele care, în viziunea sa, trebuie declarate în 
registru.

În cazul în care un deputat, după ce i s-a solicitat în mod corespunzător, nu respectă obligația de 
a prezenta o declarație în sensul literelor (a) și (b), deputatul este invitat din nou de către 
Președinte să furnizeze declarația respectivă în termen de două luni. În cazul în care termenul 
este depășit fără ca deputatul să fi furnizat declarația respectivă, numele i se publică, împreună 
cu menționarea încălcării, în procesul-verbal al primei zile din fiecare perioadă de sesiune de la 
depășirea termenului. În cazul în care deputatul refuză, chiar și după publicarea încălcării, să 
furnizeze declarația, Președintele aplică dispozițiile articolului 153 din regulament în scopul 
suspendării deputatului în cauză.

Președinții grupurilor de deputați, fie că este vorba despre intergrupuri sau despre alte grupuri 
neoficiale de deputați, sunt obligați să declare orice sprijin, în bani sau în natură (de exemplu, 
asistență în materie de secretariat) care, în cazul în care ar fi fost oferit deputaților în mod 
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individual, ar fi trebuit declarat în temeiul prezentului articol.

Chestorii au obligația păstrării registrului și a elaborării modalităților privind declararea oricărui 
sprijin extern de către grupurile respective.


