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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolelor 3 şi 4 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European
(2005/2036(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia sa din 14 decembrie 2004 privind verificarea competenţelor1, în 
special alineatul (6),

– având în vedere scrisoarea Secretarului General din 15 februarie 2005,

– având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0000/2006),

1. decide să modifice Regulamentul său de procedură după cum urmează;

2. reaminteşte că aceste modificări vor intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune în conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoare Amendamente

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

(-1). În urma alegerilor din cadrul 
Parlamentului European, Preşedintele 
invită autorităţile competente din statele
membre să comunice, în cel mai scurt 
timp, Parlamentului numele deputaţilor 
aleşi, pentru ca aceştia să poată participa 
la lucrările Parlamentului încă de la 
prima şedinţă de după alegeri.
În acelaşi timp, Preşedintele le atrage 
atenţia acestor autorităţi cu privire la 
dispoziţiile pertinente din Actul de la 20 
septembrie 1976 şi le invită să ia măsurile 
necesare pentru a evita orice 
incompatibilitate cu mandatul de deputat 

  
1 JO C 226 E din 15.9.2005, p. 51; raportor: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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în Parlamentul European.

(Acest amendament reia parţial textul articolului 3 alineatul (6) actual, care va deveni caduc
în cazul în care amendamentul este adoptat)

Amendamentul 2
Articolul 3 alineatul (-1a) (nou)

(-1a). Orice deputat a cărui alegere este 
notificată Parlamentului trebuie să 
declare în scris, înainte de a participa la 
lucrările parlamentare, 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 
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.

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

Amendamentul 3
Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf

Mandatul unui deputat va putea fi validat 
numai după ce acesta prezintă declaraţiile 
scrise care decurg din articolul 7 din 
Actul de la 20 septembrie 1976, precum 

Mandatul unui deputat va putea fi validat 
numai după ce acesta prezintă declaraţiile 
scrise prevăzute de prezentul articol, 
precum şi de anexa I la prezentul 
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şi din anexa I la prezentul regulament. regulament.

Amendamentul 4
Articolul 4 alineatul (4)

4. Incompatibilităţile rezultate din 
legislaţiile naţionale se notifică 
Parlamentului, care ia act de acestea.

4. În cazul în care autoritatea competentă 
dintr-un stat membru notifică 
Preşedintelui sfârşitul mandatului unui 
deputat în Parlamentul European, fie din 
motive de incompatibilitate, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 7 
alineatul (3) din Actul de la 20 septembrie 
1976, fie ca urmare a invalidării 
mandatului în conformitate cu articolul
13 alineatul (3) din acelaşi act, 
Preşedintele informează Parlamentul cu 
privire la încetarea mandatului la data 
notificată de către statul membru şi îl 
invită pe acesta să atribuie în cel mai 
scurt timp locul vacant.

În cazul în care autorităţile competente ale 
statelor membre sau ale Uniunii sau 
deputatul în cauză notifică Preşedintelui o 
numire într-o funcţie incompatibilă cu 
exercitarea mandatului de deputat în cadrul 
Parlamentului European, Preşedintele 
informează Parlamentul, care constată că 
locul este vacant.

În cazul în care autorităţile competente din 
statele membre sau din Uniune, sau 
deputatul în cauză notifică Preşedintelui o 
numire sau o alegere într-o funcţie 
incompatibilă cu exercitarea mandatului de 
deputat în cadrul Parlamentului European,
în conformitate cu articolul 7 alineatele 
(1) şi (2) din Actul de la 20 septembrie 
1976, Preşedintele informează Parlamentul, 
care constată că locul este vacant.

Amendamentul 5
Articolul 4 alineatul (6) a doua liniuţă

- în cazul numirii în funcţii incompatibile 
cu mandatul de deputat în Parlamentul 
European, fie în raport cu legislaţia 
electorală naţională, fie în temeiul
articolului 7 din Actul de la 20 septembrie 
1976: data notificată de autorităţile 
competente ale statelor membre sau ale 
Uniunii sau de către deputatul în cauză.

- în cazul numirii sau alegerii în funcţii 
incompatibile cu mandatul de deputat în 
Parlamentul European în înţelesul
articolului 7 alineatele (1) sau (2) din 
Actul de la 20 septembrie 1976: data 
notificată de autorităţile competente din 
statele membre sau din Uniune sau de către 
deputatul în cauză.
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Amendamentul 6
Articolul 4 alineatul (7)

În cazul în care Parlamentul constată că 
locul este vacant, acesta informează statul 
membru interesat cu privire la aceasta.

În cazul în care Parlamentul constată că 
locul este vacant, acesta informează statul 
membru interesat cu privire la aceasta şi îl 
invită să atribuie în cel mai scurt timp
locul vacant.

Amendamentul 7
Articolul 11, interpretare

În cazul în care, sub preşedinţia decanului 
de vârstă, se ridică o chestiune de 
verificare a competenţelor, acesta trimite 
chestiunea comisiei responsabile cu 
verificarea competenţelor.

Decanul de vârstă exercită competenţele 
Preşedintelui menţionate la articolul 3 
alineatul (-1a)(nou) al doilea paragraf.
Orice altă chestiune legată de verificarea 
competenţelor care este ridicată sub 
preşedinţia decanului va fi trimisă comisiei 
responsabile cu verificarea competenţelor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. În decizia sa din 14 decembrie 2004 privind verificarea competenţelor1, Parlamentul 
constata că „modificările aduse Actului de la 20 septembrie 1976 prin Decizia 
2002/772/CE Euratom a Consiliului din 25 iunie şi 23 septembrie 2002 au scos în 
evidenţă inadecvarea dispoziţiilor prevăzute de articolele 3 şi 4 din Regulamentul de 
procedură, în special în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor legate de verificarea 
situaţiilor de incompatibilitate evidentă (în conformitate cu articolul 7 din Actul de la 20 
septembrie 1976) începând cu şedinţa constitutivă a Parlamentului European”. Comisia 
pentru afaceri constituţionale era astfel invitată să examineze „chestiunea referitoare la 
modificarea articolelor 3 şi 4 din regulament pentru ca, pe de o parte, acestea să 
corespundă Actului de la 20 septembrie 1976, astfel cum a fost modificat, iar, pe de altă 
parte, să fie precizate dispoziţiile care îi permit Parlamentului să reacţioneze la 
eventualele cazuri de incompatibilitate evidentă, pentru ca toţi membrii Parlamentului să 
se poată reuni începând cu şedinţa constitutivă”.

2. Capacitatea Parlamentului European de a verifica competenţele membrilor săi decurge 
din articolul 12 al actului susmenţionat, care dispune că Parlamentul „ia act de rezultatele 
declarate în mod oficial de statele membre şi hotărăşte în legătură cu contestaţiile care 
ar putea să apară, eventual, pe baza dispoziţiilor prezentului act, cu excepţia dispoziţiilor 
de drept intern la care acesta face trimitere”. Cu alte cuvinte, actul îi conferă 
Parlamentului European responsabilitatea de a asigura legalitatea componenţei sale, în 
măsura celor prevăzute de dispoziţiile actului susmenţionat. 

3. Prin urmare, Parlamentul trebuie să introducă în regulamentul său procedurile necesare 
care să îi permită să se asigure, în orice moment, că acesta se întruneşte în componenţa sa 
legală. 

4. Punerea în aplicare a dispoziţiilor actului a presupus unele dificultăţi de ordin practic, 
datorate mai ales faptului că, în anumite cazuri, autorităţile competente din statele
membre au întârziat să comunice numele candidaţilor aleşi, dar şi modificării articolului 7 
al Actului, care dispune că statutul de deputat în Parlamentul European este incompatibil 
cu cel de membru într-un parlament naţional.  

5. Propunerile din prezentul raport vizează, în parte, introducerea în regulament a celor mai 
bune practici, aşa cum au fost ele stabilite de administraţia Parlamentului2. Scopul noilor 
dispoziţii este acela de a oferi instrumente care să fie, în acelaşi timp, simplu de aplicat şi 
care să respecte pe deplin drepturile statutare şi demnitatea deputaţilor aleşi. În plus, din 
motive de transparenţă, se propune reorganizarea ordinii dispoziţiilor în cauză, pentru a 
respecta cronologia diferitelor etape ale procedurii.

6. Prin amendamentul 1 se pune în aplicare practica deja existentă prin care autorităţile din 
statele membre sunt invitate să comunice în cel mai scurt timp numele deputaţilor aleşi, 
pentru a garanta buna funcţionare a Parlamentului nou ales, încă de la şedinţa
constitutivă. În plus, pare oportun să li se reamintească statelor membre că le revine 
responsabilitatea de a verifica absenţa oricărei incompatibilităţi înainte de a comunica 
lista numelor.

  
1 JO C 226 din 15.9.2005, p. 51; raportor: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Practicile în vigoare sunt prezentate într-o notă a serviciilor Parlamentului, publicată în comunicarea către 
membri PE 368.027 v01-00.
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7. Amendamentul 2 propune o inovaţie prin care să se evite ca un deputat ales şi care 
exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European, să ia parte la 
deciziile Parlamentului. În conformitate cu amendamentul propus, înainte de a putea 
participa la lucrările Parlamentului, fiecare deputat ar trebui să redacteze declaraţia 
impusă actualmente în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf, în care 
să menţioneze că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul 
European, în conformitate cu Actul de la 20 septembrie 1976. Dreptul de a participa la 
toate reuniunile Parlamentului şi a organelor sale, bucurându-se de exercitarea deplină a 
drepturilor sale, ar fi acordat cu condiţia prezentării acestei declaraţii. Articolul 3 
alineatul (2) al doilea paragraf, conform căruia mandatul unui deputat nu poate fi validat 
în absenţa acestei declaraţii, rămâne în vigoare. 

8. Având în vedere că faptele pertinente în caz de incompatibilitate sunt, în general, 
cunoscute în mod public, este suficientă o declaraţie preliminară de acest fel pentru  a 
garanta faptul că nici un deputat care exercită o funcţie incompatibilă nu participă la 
lucrările Parlamentului. Pe de altă parte, dacă un deputat refuză să prezinte o astfel de 
declaraţie înainte de a participa la lucrările Parlamentului, acest lucru reprezintă un motiv 
suficient pentru a suspecta un caz de incompatibilitate, justificând în acest fel faptul că 
deputatului în cauză i se interzice să se bucure de exercitarea drepturilor în Parlament 
până când acesta prezintă declaraţia sau problema este soluţionată altfel. 

9. A doua inovaţie a amendamentului 2 este competenţa explicită acordată Preşedintelui de 
a informa Parlamentul în cazul în care, pe baza unor fapte cunoscute în mod public, se 
stabileşte, dincolo de orice îndoială, că un deputat exercită o funcţie incompatibilă cu cea 
de deputat în Parlamentul European. Parlamentul poate constata atunci locul vacant, în 
conformitate cu dispoziţiile Actului de la 20 septembrie 1976.

10. Amendamentul 3 reprezintă doar o adaptare de natură tehnică, dat fiind faptul că Actul de 
la 20 septembrie 1976 nu prevede în mod obligatoriu declaraţia respectivă. Această 
cerinţă reprezintă o regulă procedurală introdusă în mod legitim de Parlament în 
Regulamentul său de procedură, pentru a aplica corect dispoziţiile Actului.

11. Amendamentele 4, 5 şi 6 au ca scop unic armonizarea dispoziţiilor Regulamentului de 
procedură al Parlamentului cu cele ale Actului de la 20 septembrie 1976, astfel cum a fost 
el modificat prin deciziile din 25 iunie şi 23 septembrie 2002.

12. Amendamentul 7 propune o interpretare a articolului 11, care îi permite decanului de 
vârstă să propună Parlamentului soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate evidentă care 
apar în cadrul şedinţei constitutive. 


