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Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 8
Articolul 3 alineatul (-1) a (nou)

-1a. Orice deputat a cărui alegere a fost 
notificată Parlamentului trebuie să declare 
în scris, înainte de a participa la lucrările 
parlamentare şi în special cu cel puţin 
şapte zile înainte de prima şedinţă a 
Parlamentului care urmează după alegeri , 
că nu este învestit cu o funcţie 
incompatibilă cu cea de deputat în 
Parlamentul European, în conformitate cu 
dispoziţiile Actului de la 20 septembrie 
1976. Orice deputat se bucură de 
exercitarea deplină a drepturilor în 
Parlament şi în organele acestuia atât timp 
cât competenţele sale nu au fost verificate 
sau nici o decizie nu a fost luată cu privire 
la o eventuală contestaţie, cu condiţia ca 
acesta să semneze în prealabil declaraţia 
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susmenţionată. 
În cazul în care, pe baza unor dovezi 
cunoscute în mod public, Preşedintele 
trebuie să tragă concluzia că un deputat 
este învestit cu o funcţie incompatibilă cu 
cea de deputat în Parlamentul European, 
în conformitate cu prevederile Actului de la 
20 septembrie 1976, acesta informează 
Parlamentul şi propune constatarea locului 
vacant.

Or. en

(Acest amendament reia parţial textul articolului 3 alineatul (5) actual, care va deveni caduc 
în cazul în care amendamentul este adoptat)

Justificare

Este important ca deputatul să facă declaraţia scrisă cu câteva zile înainte de prima şedinţă a 
Parlamentului care urmează după alegeri, pentru a permite finalizarea în timp util a primei 
lecturi şi a procedurii birocratice necesare. Astfel, avem în vedere verificarea acestei măsuri 
de siguranţă suplimentare înainte de prima şedinţă a Parlamentului care urmează după 
alegeri, pentru a asigura validitatea oricăror decizii luate cu ocazia acestei şedinţe, de 
exemplu alegerea Preşedintelui.
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