
PROTOCOLO 

QUE ALTERA O PROTOCOLO RELATIVO AS DISPOSIÇÕES TRANSIT~RIAS, 

ANEXO AO TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA, 

AO TRATADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA 

E AO TRATADO QUE INSTITUI 

A COMUNIDADE EUROPEIA DA ENERGIA ATÓMICA 



O REINO DA BÉLGICA, 

A REPÚBLICA DA BULGÁRIA, 

A REP~BLICA CHECA, 

O REINO DA DINAMARCA, 

A R E P ~ B L I C A  FEDERAL DA ALEMANHA, 

A REPÚBLICA DA ESTÓNIA, 

A IRLANDA, 

A REP~BLICA HELÉNICA, 

O REINO DE ESPANHA, 

A REP~BLICA FRANCESA, 

A REP~TBLICA ITALIANA, 

A REPÚBLICA DE CHIPRE, 

A R E P ~ B L I C A  DA LET~NIA,  

A REPÚBLICA DA LITUÂNIA, 

O GRÃO-DUCADO DO LUXEMBURGO, 

A REP~BLICA DA HUNGRIA, 



MALTA, 

O REINO DOS PAÍSES BAIXOS, 

A REPÚBLICA DA ÁUSTRIA, 

A R E P ~ B L I C A  DA P O L ~ N I A ,  

A REP~BLICA PORTUGUESA, 

A ROMÉNIA, 

A REP~BLICA DA ESLOVÉNIA, 

A REPÚBLICA ESLOVACA, 

A REPÚBLICA DA FINLÂNDIA, 

O REINO DA SUÉCIA, 

O REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E DA IRLANDA DO NORTE, 

a seguir designados "AS ALTAS PARTES CONTRATANTES", 



CONSIDERANDO que, devido ao facto de o Tratado de Lisboa ter entrado em vigor depois da \ 

realização das eleições parlamentares europeias de 4 a 7 de Junho de 2009, e tal como previsto na 

declaração adoptada pelo Conselho Europeu na sua reunião de 1 1 e 12 de Dezembro de 2008 e no 

acordo político alcançado pelo Conselho Europeu na sua reunião de 18 e 19 de Junho de 2009, 

deverá prever-se disposições transitórias respeitantes a composição do Parlamento Europeu até ao 

termo da legislatura de 2009-2014, 

CONSIDERANDO que as referidas disposições transitórias visam permitir que os Estados- 

-Membros cujo número de deputados europeus teria sido mais elevado se o Tratado de Lisboa 

tivesse entrado em vigor aquando das eleições parlamentares europeias de Junho de 2009 

disponham desse número de lugares suplementares e de proceder a respectiva designação, 

ATENDENDO ao número de lugares por Estado-Membro que tinha sido previsto no projecto de 

Decisão do Conselho Europeu que teve o acordo político do Parlamento Europeu em 11 de Outubro 

de 2007 e do Conselho Europeu (declaração n." 5 anexada a Acta Final da Conferência 

Intergovernamental que adoptou o Tratado de Lisboa) e atendendo à declaração n." 4 anexada a 

Acta Final da Conferência Intergovernamental que adoptou o Tratado de Lisboa, 

CONSIDERANDO que importa criar, para o período remanescente entre a data de entrada em vigor 

do presente Protocolo e o final da legislatura de 2009-2014, os 18 lugares suplementares previstos 

para os Estados-Membros a que se refere o acordo político alcançado pelo Conselho Europeu na sua 

reunião de 18 e 19 de Junho de 2009, 



CONSIDERANDO que, para o efeito, é necessário permitir que o número de deputados por Estado- 

-Membro e o número máximo de deputados, previsto tanto pelas disposições dos Tratados em vigor 

aquando das eleições parlamentares europeias de Junho de 2009, como pelo primeiro parágrafo do 

n." 2 do artigo 14." do Tratado da União Europeia, com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de 

Lisboa, seja provisoriamente ultrapassado, 

CONSIDERANDO que deverão ser definidas as modalidades que permitirão aos Estados-Membros 

em causa preencher os lugares suplementares provisoriamente criados, 

CONSIDERANDO que, tratando-se de disposições transitórias, deverá proceder-se a uma alteração 

do Protocolo relativo as disposições transitórias, anexo ao Tratado da União Europeia, ao Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da 

Energia Atómica, 

ACORDARAM NAS DISPOSIÇÕES SEGUINTES: 



ARTIGO 1 .O 

O artigo 2." do Protocolo relativo às disposições transitórias, anexo ao Tratado da União Europeia, 

ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade 

Europeia da Energia Atómica, passa a ter a seguinte redacção: 

"ARTIGO 2." 

Para o período remanescente da legislatura de 2009-2014 a contar da data de entrada em vigor 

do presente artigo, e em derrogação do segundo parágrafo do artigo 189." e do n." 2 do 

artigo 190." do Tratado que institui a Comunidade Europeia e do segundo parágrafo do 

artigo 107." e do n." 2 do 108." do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 

Atómica, que se encontravam em vigor aquando das eleições parlamentares 

europeias de Junho de 2009, e em derrogação do número de lugares previstos no primeiro 

parágrafo do n." 2 do artigo 14." do Tratado da União Europeia, os 18 lugares a seguir 

indicados são acrescentados aos 736 lugares existentes, elevando assim provisoriamente o 

número total de membros do Parlamento Europeu para 754 até ao final da legislatura de 2009- 

-2014: 

Bulgária 1 Países Baixos 1 

1 Espanha 4 Áustria 

França 2 I Polónia 
1 

Itália Eslovénia 

Letónia 1 Suécia 2 

Malta 1 Reino-Unido 1 



2. Em derrogação do n." 3 do artigo 14." do Tratado da União Europeia, os Estados-Membros em \ 
causa designam as pessoas que ocuparão os lugares suplementares referidos no n." 1, nos 

termos da legislação dos Estados-Membros em causa e desde que tenham sido eleitas por 

sufrágio universal directo: 

a) Numa eleição por sufrágio universal directo ad hoc no Estado-Membro em causa, nos 

termos das disposições aplicáveis às eleições do Parlamento Europeu; 

b) Em função do resultado das eleições parlamentares europeias de 4 a 7 de Junho 

de 2009; ou 

c)  Através da designação pelo Parlamento nacional do Estado-Membro em causa do 

número necessário de deputados, escolhidos entre os seus membros, de acordo com o 

procedimento estabelecido por cada um desses Estados-Membros. 

3. Em tempo útil antes das eleições parlamentares europeias de 2014, o Conselho Europeu 

adopta, nos termos do segundo parágrafo do n." 2 do artigo 14." do Tratado da União 

Europeia, uma decisão que determine a composição do Parlamento Europeu." 

ARTIGO 2." 

O presente Protocolo é ratificado pelas Altas Partes Contratantes, de acordo com as respectivas 

normas constitucionais. Os instrumentos de ratificação são depositados junto do Governo da 

República Italiana. 



O presente Protocolo entra em vigor, se possível, em 1 de Dezembro de 20 10, se tiverem sido 

depositados todos os instrumentos de ratificação ou, na falta desse depósito, no primeiro dia do mês 

seguinte ao do depósito do instrumento de ratificação do Estado signatário que proceder a esta 

formalidade em último lugar. 

ARTIGO 3." 

O presente Protocolo, redigido num único exemplar, nas línguas alemã, búlgara, checa, 

dinamarquesa, eslovaca, eslovena, espanhola, estónia, finlandesa, francesa, grega, húngara, inglesa, 

irlandesa, italiana, letã, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, romena e sueca, fazendo 

fé qualquer dos textos redigidos em cada uma destas línguas, será depositado nos arquivos do 

Governo da República Italiana, o qual dele remeterá uma cópia autenticada a cada um dos Governos 

dos outros Estados signatários. 

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do 

presente Protocolo. 



C S C T ~ B ~ H O  B ~ P I O K C ~ J I  Ha ABmeCeT H TpeTM IOHM ABe XMJIHAM M AeCeTa rOAMHa. 

Hecho en Bruselas, e1 veintitrés de junio de dos mil diez. 

V Bruselu dne dvacátého tfetího Eervna dva tisíce deset. 

Udfzrdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og ti. 

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendzehn. 

Kahe tuhande kumnenda aasta juunikuu kahekumne kolmandal paeval Brüsselis. 

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and ten. 

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille dix. 

Ama dhéanamh sa Bhruiséil an tríú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle a deich. 

Fatto a Bruxelles, addi ventitré giugno duemiladieci. 

BriselS, divi tükstogi desmitã gada divdesmit tregajã jünijã. 

Priimta du tükstançiai degimty mety birielio dvidegimt treEiq dienq Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június huszonharmadik napján. 

M a g h u l  fi Brussell, fit-tlieta u ghoxrin jum ta' Gunju tas-sena elfejn u ghaxra. 

Gedaan te Brussel, de drieentwintigste juni tweeduizend tien. 

Sporzqdzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czenvca roku dwa tysiqce dziesiqtego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Junho de dois mil e dez. 

intocmit la Bruxelles, la trei iunie douã mii zece. 

V Bruseli diía dvadsiateho tretieho júna dvetisícdesat'. 

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tis06 deset. 

Tehty Brysselissa kahdentenakymmenentenakolmantena paivina kesakuuta vuonna kaksituhattakymmenen. 

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni tjugohundratio. 



Voor liet Koiiinkrijk Belgie 
Polir Ie Royauine de Belgiqite 

3a Pcny6nii~a Fanrapiis 

PA Kongcriget Daninarks vcgiie 



Fur dic Uundesrcpiiblik Deurscliland 

Eesti Vabariigi iiiiuel 

'l'liar clieaiiii Na libireaiin 







W irnieiiiii Rzeczypospolitej Polskiej 

Za Iicpubliko Slovenijo 



Za Slovcnskú republiku 

Suoriieii tasavallan puolesta 
For Repi~bliken Finland 

Foi. Koii~inguriket Sverige 

For tlic Unitcd Kingdoin of Great Britoiii and Northerii Irelaiid 




