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TITLUL I: DENUMIRE, SEDIU, TEMEI JURIDIC, OBIECTIVE
Articolul 1 - Denumirea asociației
Asociația se constituie cu denumirea de „Asociația foștilor deputați în Parlamentul European“,
prescurtată în continuare „Asociația“.
Fondatorii săi sunt:
Richard BALFE - 31 Lyndewode Road, Cambridge CB1 2HN, Regatul Unit
Henry Lord PLUMB - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Regatul Unit
Ursula SCHLEICHER - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Germania

Articolul 2 - Temei juridic
Asociația este o organizație non-profit (asociație fără scop lucrativ), înregistrată în conformitate
cu legea belgiană. (Legea din 27 iunie 1921 conferind personalitate juridică asociațiilor nonprofit și Legea din 14 noiembrie 1983 privind controlul acordării și folosirii anumitor subvenții).

Articolul 3 - Sediul asociației
Sediul asociației se află în clădirea Parlamentului European, la adresa rue Wiertz, 1047
Bruxelles, Belgia.

Articolul 4 - Obiectivele și durata asociației
1. Asociația se constituie pe o durată nedeterminată.
2. Principalele obiective ale asociației sunt:
a) să reunească foștii deputați și să le ofere un cadru pentru întâlniri, discuții și manifestări
culturale, științifice sau sociale,
b) să faciliteze schimbul de informații, generale, specifice și de actualitate, între foștii deputați
în Parlamentul European,
c) să stimuleze relațiile dintre foștii și actualii deputați în Parlamentul European prin crearea și
folosirea unei rețele informaționale,
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d) să utilizeze experiența foștilor deputați pentru a întări democrația parlamentară și în folosul
unității Europei,
e) să promoveze contactele dintre organizațiile similare din Europa și din lume, cum ar fi
asociațiile naționale ale foștilor deputați și, în special, Asociația Parlamentară Europeană,
f) în general, să promoveze dezbaterea, atât la nivel politic, cât și la nivelul opiniei publice,
asupra evoluției Uniunii Europene și să studieze efectele acesteia asupra instituțiilor,
autorităților locale și cetățenilor.

TITLUL II: AFILIERE
Articolul 5 - Membrii asociației
1. Numărul minim de membri este trei.
2. Deputații în Parlamentul European al căror mandat s-a încheiat și care sunt interesați să se
afilieze asociației pot face o cerere scrisă. Afilierea lor se aprobă de către Comitetul
administrativ.
3. Persoanele al căror mandat a fost invalidat sau care fac parte din asociații care încalcă
drepturile fundamentale ale omului nu pot fi membri ai Asociației.
4. În termen de o lună de la publicarea statutului, trebuie depusă la registrul instanței civile din
circumscripția în care se află sediul asociației o listă alfabetică conținând numele,
prenumele, adresa și cetățenia membrilor acesteia. În cazul membrilor care nu sunt cetățeni
belgieni, trebuie indicat și faptul că aceștia sunt înregistrați în evidența populației, dacă este
cazul. Acestei liste i se adaugă anual o mențiune în ordine alfabetică a tuturor schimbărilor
intervenite la nivelul membrilor asociației. Orice persoană poate consulta gratuit această
listă.1
5. Asociația devine persoană juridică.2

Articolul 6 - Încetarea și suspendarea calității de membru
1. Calitatea de membru al asociației încetează în caz de:
(a) deces,
(b) demisie,
(c) excludere.
Legea belgiană din 28 iunie 1984, articolul 9 (intrată în vigoare la 16 august 1984).
Legea consolidată din 19 decembrie 1939, articolul 20 titlul IV (v).

1
2
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2. În cazul demisiei, membrii trebuie să trimită Comitetului administrativ o cerere scrisă.
3. Membrii pot fi excluși în urma:
(a) unei greșeli grave,
(b) nerespectării obiectivelor asociației,
(c) prejudicierii reputației asociației.
Adunarea generală hotărăște excluderea unui membru - după ce i-a dat acestuia posibilitatea
de a se justifica - cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor prezenți sau ale
reprezentați în temeiul unei împuterniciri scrise (articolul 8 alineatul (5)).
4. Calitatea de membru se suspendă:
(a) pe durata mandatului în caz de realegere în Parlamentul European,
(b) pe parcursul perioadei în care cotizația de membru (articolul 7 [1]) nu este plătită.
5. Membrii excluși și succesorii legali ai membrilor decedați nu pot emite vreo pretenție asupra
bunurilor asociației.

Articolul 7 - Cotizația de membru și dispozițiile financiare
1. Membrii Asociației trebuie să plătească o cotizație de membru anuală. Plata cotizației anuale
este scadentă în ziua anterioară Adunării generale din fiecare an calendaristic. Membrii care
nu plătesc până la data scadentă vor fi decăzuți di n drepturi și nu vor mai beneficia de
calitatea de membru.
2. Suma corespunzătoare cotizației anuale de membru este fixată în fiecare an de către
Adunarea Generală ordinară, cu majoritate simplă. Până la 31 decembrie 2002, cotizația
anuală este de 50 de euro; pentru 2003, cotizația este de 50 de euro, pentru 2004, 100 de
euro în general și 50 de euro pentru noii membri afiliați după alegeri. În continuare,
cotizația anuală de membru este fixată în fiecare an de Adunarea generală pentru anul
următor.
3. Asociația are dreptul să accepte sprijin financiar, administrativ sau de altă natură de la
Parlamentul European.
4. Asociația are dreptul să accepte moșteniri și diverse tipuri de donații de la foști sau actuali
deputați și, cu aprobarea Comitetului administrativ, donații, subscripții sau subvenții de la
alte persoane sau organizații.
5. Membrii nu răspund personal în urma angajamentelor asumate de către Asociație.
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TITLUL III: ORGANELE ASOCIAȚIEI
Organele Asociației sunt Adunarea Generală și Consiliul de administrație.

Articolul 8 - Adunarea Generală ordinară
1. Adunarea Generală este convocată cel puțin o dată pe an, în sediul Parlamentului European.
2. Adunarea Generală este alcătuită din toți membrii asociației. Ea este condusă de președintele
Consiliul de administrație sau, în absența acestuia, de vice-președinte.
3. Invitațiile la Adunarea Generală și proiectul de ordine de zi sunt transmise cu cel puțin două
luni înaintea datei la care aceasta va avea loc. Modificările la proiectul de ordine de zi
trebuie aprobate de majoritatea membrilor prezenți.
4. Principalele sarcini ale Adunării Generale sunt:
(a) să primească și să aprobe, prin vot separat, raportul anual și cel financiar, precum și
bugetul prezentat de Consiliul de administrație, însoțit de raportul auditorilor,
(b) să stabilească suma corespunzătore cotizației de membru pentru anul următor (articolul 7
alineatul (2)),
(c) să modifice statutul (articolul 15),
(d) să aleagă Consiliul de administrație. Alegerea acestuia se efectuează prin vot secret. În
vederea ocupării locurilor vacante, sunt aleși candidații care întrunesc cel mai mare număr de
voturi.
5. Fiecare membru dispune de un vot. Cu excepția cazului în care se menționează altfel,
Adunarea Generală ia decizii cu majoritate simplă de voturi a membrilor prezenți sau
reprezentați în temeiul unei împuterniciri scrise. Numărul de împuterniciri pe care le poate
deține un membru sunt nelimitate. Un membru care numește un alt membru sau președintele
în exercițiu al reuniunii ca reprezentant poate specifica în împuternicire cum a decis să
voteze. Această decizie are caracter obligatoriu pentru membrul care acționează ca
reprezentant.
6. Cvorumul Adunării Generale este întrunit numai dacă cel puțin 50 de membri sunt prezenți
sau reprezentați. În cazul în care nu se întrunește cvorumul la o primă reuniune, se stabilește
o nouă reuniune o oră mai târziu, care întrunește cvorumul indiferent de numărul membrilor
prezenți sau reprezentați.
7. Procesele-verbale al reuniunilor Adunării generale sunt redactate de secretarul Asociației și
transmise tuturor membrilor în termen de două luni.
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Articolul 9 - Cenzorii
1. Adunarea Generală numește doi membri ai asociației ca cenzori, care vor examina conturile
și vor prezenta Adunării Generale un raport.
2. Adunarea Generală numește, de asemenea, o societate specializată de audit, acceptabilă atât
pentru Adunarea Generală, cât și pentru Parlamentul European, care efectuează în fiecare an
auditul conturilor Asociației și prezintă un raport Parlamentului European și Adunării Generale
prin intermediul Consiliului de administrație.

Articolul 10 - Adunarea Generală extraordinară
O adunare generală extraordinară se convoacă cu cel puțin o lună înainte de data fixată, în
conformitate cu dispozițiile de la articolul 8, de către președinte sau înlocuitorul acestuia:
1. în cazul în care Consiliul de administrație o consideră necesară sau în cazul în care o cincime
din membrii asociației au solicitat acest lucru;
2. pentru a lua o hotărâre cu privire la desființarea Asociației (articolul 16).

Articolul 11 - Consiliul de administrație
1. Consiliul de administrație are putere deplină în administrarea și gestionarea Asociației, în
conformitate cu obiectivele acesteia. Singurele acțiuni care depășesc sfera competenței sale
sunt cele pe care legea sau prezentul statut le rezervă Adunării Generale. Membrii
Consiliului de administrație nu răspund personal pentru obligațiile Asociației. Consiliul de
administrație poate solicita serviciile unor specialiști externi pentru a-l asista în
administrarea și gestionarea Asociației.
2. Principalul rol al 5. Consiliului de administrație este cel de a asigura funcționarea globală a
Asociației în perioada dintre reuniuni. El pregătește lucrările Adunării Generale și pune în
aplicare deciziile acesteia. Asociația poate, dacă se consideră necesar, să angajeze personal
permanent pentru administrarea curentă a Asociației, în subordinea Consiliului de
administrație. Asociația poate delega administrarea curentă a Asociației, precum și dreptul
de semnătură aferent. Consiliul de administrație poate delega toate drepturile de semnătură.
Acțiunile în justiție, fie ca reclamant, fie ca pârât, se intentează în numele Asociației de către
Consiliul de administrație, reprezentat de președintele său. Membrii Consiliul de
administrație nu răspund personal în virtutea funcției lor, ci doar cu privire la exercitarea
atribuțiilor lor oficiale.
3. Consiliul de administrație reprezintă Asociația față de terți - organisme publice sau private și acționează în numele Asociației.
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4. Consiliul de administrație răspunde de îndeplinirea corespunzătoare a obiectivelor Asociației
(articolul 4).
5. Consiliul de administrație răspunde de organizarea unor activități speciale, cum ar fi
călătoriile și alte evenimente culturale, științifice și sociale.
6. La fiecare Adunare Generală ordinară, Consiliul de administrație prezintă un proiect de
program al activităților pentru anul următor. După fiecare modificare sau după aprobare,
acesta trebuie transmis membrilor Asociației.
7. Membrii care nu fac parte din Consiliul de administrație pot fi numiți de către acesta pentru
a îndeplini anumite sarcini sau roluri.
8. Consiliul de administrație este alcătuit din zece membri, aleși pentru o perioadă de doi ani.
După alegere, aceștia trebuie să aleagă dintre ei un președinte, un vicepreședinte, un
trezorier și un secretar.
9. Colegiul chestorilor Parlamentului European numește doi dintre membrii săi pentru a face
parte, fără drept de vot, din Consiliul de administrație și hotărăște durata mandatului
acestora.
10. La reuniunea inaugurală, se aleg zece membri care să facă parte din Consiliul de
administrație. Cei cinci membri care au obținut cel mai mic număr de voturi au un mandat
de un an. Începând de la sfârșitul primului an, se aleg în fiecare an cinci membri ai
Consiliului de administrație.
11. Membrii Consiliului de administrație pot fi destituiți de către Adunarea generală cu
majoritate de voturi.
12. Președintele convoacă Consiliul de administrație de cel puțin două ori pe an.
13. Deciziile se iau de către majoritatea membrilor Consiliului de administrație prezenți. În caz
de egalitate, președintele reuniunii are votul decisiv.

TITLUL IV: Bugetul și conturile
Articolul 12 - Bugetul și conturile
1. Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.
2.

Conturile pentru anul financiar precedent și bugetul pentru anul următor sunt supuse anual
aprobării Adunării Generale ordinare.
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3.

Cu excepția cheltuielilor direct legate de exercitarea funcției lor, membrii Consiliului de
administrație nu sunt remunerați. În orice caz, costurile directe aferente activităților
membrilor Consiliului de administrație nu depășesc 15% din bugetul anual al asociației.

4.

Consiliul de administrație prezintă Adunării Generale conturile auditate extern și intern,
raportul financiar și bugetul pentru anul următor.

5. După ce Adunarea Generală aprobă conturile auditate extern și intern, raportul financiar și
bugetul, acestea se transmit Parlamentului European prin intermediul Colegiului chestorilor.

TITLUL V: RESURSE / INFRASTRUCTURĂ
Articolul 13 - Resurse financiare
Resursele asociației provin din:
1. cotizațiile membrilor săi.
2. fonduri furnizate de organisme publice sau private,
3. subvenții anuale din partea Parlamentului European.

Articolul 14 - Infrastructură
1. Membrii Asociației au dreptul de a utiliza următoarele elemente de infrastructură:
(a) în fiecare dintre cele trei locuri de desfășurare a activității PE, un „bureau de passage“,
care poate fi folosit ocazional de foștii deputați, dotat cu telefon pentru apeluri locale,
(b) echipament informatic, instalat în „bureau de passage“, cu acces gratuit la Internet și
Intranet,
(c) un site Internet propriu, cu legătură la pagina principală a Parlamentului,
(d) acces de la distanță la serviciile Intranet, în măsura posibilităților,
(e) un bar rezervat (exclusiv) membrilor.
2. Toți foștii deputați în Parlamentul European au acces, pe baza unei legitimații pe care o pot
obține la cerere, la:
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(a) clădirile Parlamentului din cele trei locuri de desfășurare a activității sale, precum și la
birourile de informare ale Parlamentului din statele membre,
(b) garajele Parlamentului din cele trei locuri de desfășurare a activității,
(c) bibliotecile Parlamentului din cele trei locuri de desfășurare a activității,
(d) restaurantele și bufetele Parlamentului din cele trei locuri de desfășurare a activității,
(e) clădirile Asociației Parlamentare Europene.
3. Solicitările la adresa Parlamentului European, legate de utilizarea sau extinderea anumitor
facilități, se transmit inițial, prin intermediul Colegiului chestorilor, organului competent al
Parlamentului aflat în subordinea Biroului.

TITLUL VI: MODIFICAREA STATUTULUI / DESFIINȚAREA
ASOCIAȚIEI
Articolul 15 - Modificarea statutului
1. Adunarea Generală este autorizată să modifice statutul asociației. Adunarea Generală poate
dezbate modificările numai în cazul în care conținutul acestora a fost menționat în mod
explicit în nota de convocare a reuniunii și sunt prezenți sau reprezentați prin împuternicire
scrisă două treimi dintre membri [articolul 8 alineatul (5)]. Modificările se adoptă cu o
majoritate de cel puțin două treimi din membrii prezenți sau reprezentați.
2. Cu toate acestea, pentru adoptarea unui amendament referitor la scopul (scopurile) înființării
Asociației, este necesară o majoritate de patru cincimi din membrii prezenți sau reprezentați
prin împuternicire scrisă.
3. În cazul în care la prima reuniune sunt prezenți sau reprezentați prin împuternicire scrisă mai
puțin de două treimi dintre membri, se poate organiza o a doua reuniune, în cadrul căreia se
ia o decizie, indiferent de numărul de membri prezenți sau reprezentați și se adoptă
amendamentele cu majoritățile prevăzute la alineatul 1 sau alineatul 2. A doua reuniune nu
poate fi ținută mai devreme de două săptămâni de la prima reuniune.

Articolul 16 - Desființarea Asociației
1. Asociația poate fi desființată printr-o decizie a Adunării Generale extraordinare, convocată
special în acest scop, la care sunt prezenți sau reprezentați cel puțin două treimi dintre
membri articolul 8 alineatul (5) . În cazul în care nu este îndeplinită această condiție, poate
fi convocată o a doua reuniune, a cărei decizie este validă indiferent de numărul membrilor
prezenți sau reprezentați. Cu toate acestea, decizia nu se adoptă dacă nu întrunește voturile a
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cel puțin două treimi dintre membrii prezenți. Orice decizie referitoare la desființarea
asociației, luată în cadrul unei reuniuni unde au fost prezenți sau reprezentați mai puțin de
două treimi dintre membrii Asociației, este supusă aprobării instanței civile.
2. În caz de desființare, toate bunurile sunt lichidate în acord cu Parlamentul European.
Clădirile aflate în proprietatea Parlamentului revin în posesia acestuia. Toate clădirile
achiziționate în afara Parlamentului se lichidează în acord cu Parlamentul European.
________________________

Legea belgiană din 28 iunie 1984, articolul 9 (intrată în vigoare la 16 august 1984).
Legea consolidată din 19 decembrie 1939, articolul 20 titlul IV, (v).

DV\784253RO.doc 10/10

RO

