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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
19702 Llei orgànica 9/2010, de 22 de desembre, per la qual s’autoritza la ratificació 

per Espanya del Protocol pel qual es modifica el Protocol sobre les disposicions 
transitòries, annex al Tractat de la Unió Europea, al Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea i al Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia 
Atòmica, signat a Brussel·les el 23 de juny de 2010.

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la 

sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La tardana entrada en vigor del Tractat de Lisboa va determinar que les eleccions al 
Parlament Europeu de juny de 2009 se celebressin encara sota la vigència de la versió 
anterior dels tractats comunitaris. D’acord amb aquella versió, es van elegir 736 diputats, 
50 d’ells a Espanya. Tanmateix, els termes inclosos en el Tractat de Lisboa i els acords 
polítics ja assolits per al seu desplegament haurien determinat l’elecció de 751 diputats, 54 
d’ells a Espanya. Aquesta composició forma part d’un delicat equilibri entre els pesos 
institucionals respectius dels estats membres.

Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa l’1 de desembre de 2009 aquest equilibri 
ha quedat defectuós, en haver entrat en vigor altres elements del Tractat i no aquest. Per 
això i a instàncies d’Espanya, el Consell Europeu va acordar fer el que calgués per a la 
més ràpida correcció d’aquesta situació amb la incorporació al Parlament Europeu dels 18 
nous diputats que haurien estat elegits d’acord amb les normes del Tractat de Lisboa.

Per aconseguir aquest objectiu i un cop vist el text de l’art. 14.2 del Tractat de la Unió 
Europea (d’ara endavant TUE), es feia clarament necessària una modificació, encara que 
fos temporal, del text. Es va considerar que la fórmula més adequada era la reforma del 
Protocol 36 de mesures transitòries, de manera que ara es prevegi la situació per a la resta 
de l’actual legislatura 2009-2014. Aquesta reforma ha requerit el respecte dels procediments 
de reforma dels tractats, establerts en l’art. 48 TUE.

Una vegada complerts els requisits de l’esmentat article, la Presidència espanyola del 
Consell va procedir a convocar una Conferència intergovernamental el 23 de juny de 2010, 
que va donar la seva aprovació formal al Protocol de modificació i va procedir a la seva 
immediata signatura.

És interès d’Espanya l’entrada en vigor tan aviat com sigui possible d’aquesta 
modificació per permetre la incorporació al Parlament Europeu dels 4 nous diputats 
espanyols, el nombre més gran d’entre els 12 estats membres afectats. El Reial decret de 
convocatòria de les eleccions de 2009 ja preveia el procediment de selecció d’aquests 4 
nous diputats, per referència als resultats de les esmentades eleccions.

Article únic. Autorització de la ratificació.

S’autoritza la ratificació per Espanya del Protocol pel qual es modifica el Protocol sobre 
les disposicions transitòries, annex al Tractat de la Unió Europea, al Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea i al Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, 
signat a Brussel·les el 23 de juny de 2010.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica 

i que la facin complir.

Madrid, 22 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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