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SSTTAATTUUTTSS  VVOOTTEESS  AA  LL''AAGGEE  dduu  1188//0011//0033  
  

PPRREEAAMMBBUULLEE  

II..  BBUUTT  EETT  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN,,  AARRTTIICCLLEESS  11  AA  44  

IIII..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

aa..  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  EETT  LLEE  BBUURREEAAUU,,  AARRTTIICCLLEE  55  AA  77  

bb..  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE,,  AARRTTIICCLLEESS  88  AA  99  

cc..  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  RREEGGIIOONNAALLEE,,  AARRTTIICCLLEESS  1100  AA  1111  

dd..  LLEE  CCOOMMIITTEE  DDEESS  SSAAGGEESS,,  AARRTTIICCLLEE  1122  

IIIIII..  DDOOTTAATTIIOONN,,  AARRTTIICCLLEESS  1133  AA  1199  

IIVV..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  SSTTAATTUUTTSS  EETT  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN,,  AARRTTIICCLLEESS  2200  AA  2233  

VV..  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR,,  AARRTTIICCLLEE  2244  AA  2266  
 
  
PPRREEAAMMBBUULLEE  
  
FFoonnddéé  eenn  11994499  ppaarr  ll''AAbbbbéé  PPiieerrrree,,  llee  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss  ss''eesstt  ddéévveellooppppéé  eenn  ccoommmmuunnaauuttééss,,  aassssoocciiaattiioonnss  eett  
oorrggaanniissmmeess  ddiivveerrss,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eenn  FFrraannccee,,  mmaaiiss  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  ééttrraannggeerrss,,  ll''eennsseemmbbllee  ccoonnssttiittuuaanntt  
EEmmmmaaüüss  iinntteerrnnaattiioonnaall..  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’EEmmmmaaüüss  IInntteerrnnaattiioonnaall..  
  
LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss,,  aassssoocciiaattiioonnss  eett  oorrggaanniissmmeess  ddééjjàà  rraasssseemmbbllééss  ddee  ffaaççoonn  iinnffoorrmmeellllee  oonntt  ccoonnssttiittuuéé  aauu  ccoouurrss  ddee  
lleeuurrss  AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess  tteennuueess  àà  PPaarriiss  llee  2200  nnoovveemmbbrree  11998855  uunnee  uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  ddoottééee  ddee  ssttaattuuttss  llééggaalleemmeenntt  
ddééppoossééss,,  ddéénnoommmmééee  ""EEmmmmaaüüss  FFrraannccee""..  
  
CCeettttee  uunniioonn  ccoommpprreenndd  ::  ll''AAbbbbéé  PPiieerrrree  FFoonnddaatteeuurr  eett  PPrrééssiiddeenntt  dd''hhoonnnneeuurr,,  des groupes de base ( associations 
et organismes à statuts particuliers tels que la Fondation Abbé Pierre et la SA HLM ) et des groupes 
d’appartenance, l’ensemble regroupé en branches dont l’article 3 détermine les membres.   
 
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  mmeemmbbrreess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ssee  rrééuunniisssseenntt  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  eenn  rrééggiioonnss  ggééooggrraapphhiiqquueess,,  ddaannss  llee  
ccaaddrree  ddeessqquueelllleess  ssoonntt  éélluuss  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  ccoollllèèggee  ddeess  rrééggiioonnss..  
  
CChhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  aaddhhèèrree  aauu  MMaanniiffeessttee  uunniivveerrsseell  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss  eett  aauuxx  
pprréésseennttss  ssttaattuuttss..  
 
II..  BBUUTT  EETT  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
  
  
AArrttiiccllee  11  
  
LL’’aassssoocciiaattiioonn  ddiittee  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ffoonnddééee  eenn  11998855  eesstt  uunnee  uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  ddee  nnaattuurree  ffééddéérraallee,,  ccoommppoossééee  ddee  
ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ((ggrroouuppeess  ddee  bbaassee  àà  vvooccaattiioonn  llooccaallee  oouu  nnoonn)),,  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddééccllaarrééss  ddoonntt  llaa  lliissttee  eesstt  
aannnneexxééee,,  aayyaanntt  ttoouuss  ppoouurr  bbuutt  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  iinnjjuussttiicceess  ssoocciiaalleess  eett  lleess  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess  dd’’eexxcclluussiioonnss,,  ddaannss  
ll’’eesspprriitt  dduu  MMaanniiffeessttee  dduu  MMoouuvveemmeenntt..  
CCeettttee  aassssoocciiaattiioonn  rreellèèvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llooii  dduu  11eerr  jjuuiilllleett  11990011  eett  ddee  ll''aarrttiiccllee  77  dduu  ddééccrreett  dduu  1166  aaooûûtt  
11990011  mmooddiiffiiéé..  
LL''AAbbbbéé  PPiieerrrree,,  ffoonnddaatteeuurr  dd''EEmmmmaaüüss,,  eenn  eesstt  PPrrééssiiddeenntt  dd''hhoonnnneeuurr..  
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LL’’aassssoocciiaattiioonn  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  eesstt  cchhaarrggééee  ddeess  ggrraannddeess  mmiissssiioonnss    ssuuiivvaanntteess  ::  
11..11..  rreepprréésseenntteerr  llee  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall,,  nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eett  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé,,  
11..22..  êêttrree  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  llaa  ""RRééggiioonn  FFrraannccee""  aauu  sseeiinn  dd''EEmmmmaaüüss  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  ddee  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  lleess  

oorriieennttaattiioonnss  dd''EEmmmmaaüüss  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  lluuttttee  ppoouurr  llaa  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee,,  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  
ll''hhoommmmee,,  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  ppaarr  lleess  éécchhaannggeess  
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ppaarrttaaggééeess,,  

11..33..  vveeiilllleerr  aauu  rreessppeecctt  ddee  ll’’eesspprriitt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss,,  êêttrree  ggaarraanntt  dduu  llaabbeell,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  llooggoo  
EEmmmmaaüüss  eett  ddeess  nnoommss  ddééppoossééss  ((aaccttuueellss  eett  àà  vveenniirr))  eett  pprreennddrree  eenn  ccoonnssééqquueennccee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  aapppprroopprriiééeess,,  

11..44..  aassssuurreerr  ll''uunniittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  lleeuurr  ddiivveerrssiittéé  eett  ddee  lleess  aaiiddeerr  àà  
rreemmpplliirr  lleeuurrss  mmiissssiioonnss,,  

11..55..  eexxeerrcceerr  uunn  ddrrooiitt  ddee  rreeggaarrdd  ssuurr  ll''aaccttiivviittéé  ddee  sseess  mmeemmbbrreess  eett  aassssuurreerr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llaa  rréégguullaattiioonn  
eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  dduu  MMoouuvveemmeenntt,,  

11..66..  ttéémmooiiggnneerr  dduu  sseennss  eett  ddee  llaa  ccoohhéérreennccee  ddee  ll''aaccttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  eenn  eennccoouurraaggeeaanntt  ll''eennttrraaiiddee  mmuuttuueellllee  eett  llaa  
ccrrééaattiivviittéé  ddee  sseess  mmeemmbbrreess,,  

11..77..  aanniimmeerr  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  
11..88..  ddéétteenniirr  ll’’aauuttoorriittéé  eett  ddéélléégguueerr  aauuxx  bbrraanncchheess  lleess  ppoouuvvooiirrss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  lleeuurr  mmaannddaatt..  
11..99..  aanniimmeerr  eett  pprroommoouuvvooiirr  ppaarr  ll''aaccttiioonn  eett  llaa  ppaarroollee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss  ssuuiivvaanntt  llaa  vvooiiee  ttrraaccééee  

ppaarr  ll''AAbbbbéé  PPiieerrrree  ::  éévveeiilllleerr  lleess  ccoonnsscciieenncceess,,  rreeffuusseerr  llaa  ffaattaalliittéé  eett  ccoommbbaattttrree  lleess  ccaauusseess  ddee  llaa  mmiissèèrree,,  
aaccccoommppaaggnneerr  lleess  pplluuss  ddééffaavvoorriissééss  ddaannss  llee  ccoommbbaatt  qquu''iillss  mmèènneenntt  ppoouurr  lleeuurr  ddiiggnniittéé,,  lluutttteerr  ppoouurr  llaa  jjuussttiiccee  eett  
ppoouurr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rraappppoorrttss  eennttrree  lleess  ffoorrttss  eett  lleess  ffaaiibblleess,,  

11..1100..  aanniimmeerr  uunn  rréésseeaauu  ddee  rreellaattiioonnss  rréécciipprrooqquueess  eennttrree  sseess  mmeemmbbrreess  ddaannss  llaa  ffiiddéélliittéé  aauu  MMaanniiffeessttee  uunniivveerrsseell  dduu  
mmoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss  eett  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  ddee  lleeuurrss  iiddeennttiittééss  eett  ddee  lleeuurrss  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  
dd''aaccttiioonn,,  

LLaa  dduurrééee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eesstt  iilllliimmiittééee..  
SSoonn  ssiièèggee  eesstt  àà  PPaarriiss,,  iill  ppoouurrrraa  êêttrree  ttrraannssfféérréé  ppaarr  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn;;  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  
ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  sseerraa  nnéécceessssaaiirree..  
 
 
  
AArrttiiccllee  22  
  
LLeess  mmooyyeennss  dd''aaccttiioonn  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ssoonntt  ::  
22..11  llaa  vviiee,,  llee  ppaassssaaggee,,  llee  ttrraavvaaiill  eett  ttoouuttee  aaccttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  aayyaanntt  ppoouurr  bbuutt  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddaannss  ddeess    
                  ccoommmmuunnaauuttééss  ddoonntt  ll’’aaccttiivviittéé  eesstt  aaxxééee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssuurr  ll’’aaccccuueeiill  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé,,   
ll                  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  eett  llee  sseerrvviiccee..  
22..22  ll’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee  ddeessttiinnééee  nnoottaammmmeenntt  àà  rrééttaabblliirr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  ddaannss  lleeuurrss  ddrrooiittss  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  llooggeemmeenntt,,  àà  llaa  ssaannttéé,,  àà  llaa  ccuullttuurree,,  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn,,  aaiinnssii  qquu’’àà  pprréévveenniirr  lleess  
ssiittuuaattiioonnss  dd’’eexxcclluussiioonn  ssoocciiaallee,,  

22..33  ll’’aaccccuueeiill  eett  ll’’eemmppllooii  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  aavveecc  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ll’’iinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ll’’ééccoonnoommiiee  
ssoolliiddaaiirree..  

  
SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  pprréécciittééeess,,  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ::  
••  mmeett  eenn  ooeeuuvvrree  ddeess  aaccttiioonnss  ccoommmmuunneess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  
••  ddééffiinniitt  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  dd''aaccttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  mmééddiiaattiiqquueess  ccoommmmuunneess  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaarriiaattss  éévveennttuueellss  

qquu''eelllleess  iimmpplliiqquueenntt,,  
••  oorrggaanniissee  ddeess  ccaammppaaggnneess  dd''ooppiinniioonn  eett  dd''aaccttiioonnss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  sseess  mmiissssiioonnss..  
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AArrttiiccllee  33  
  
LL’’AAbbbbéé  PPiieerrrree,,  ffoonnddaatteeuurr  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss,,  eesstt  mmeemmbbrree  ddee  ddrrooiitt..  
TToouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’uunniioonn  ssoonntt  ssiiggnnaattaaiirreess  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  dd’’aaffffiilliiaattiioonn  àà  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  eett  lleeuurrss  ssttaattuuttss  
ffoonntt  rrééfféérreennccee  àà  cceettttee  aappppaarrtteennaannccee  nnaattiioonnaallee  eett  aauu  MMaanniiffeessttee  UUnniivveerrsseell..  
TToouutt  mmeemmbbrree,,  aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  ppeeuutt  ppoouurr  ssoonn  aaccttiioonn,,  uuttiilliisseerr  llee  llooggoo  eett  lleess  nnoommss  ddééppoossééss  
((aaccttuueellss  eett  aavveenniirr))  pprroottééggééss  ppaarr  ll’’IINNPPII  ((IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  PPrroopprriiééttéé  iinndduussttrriieellllee))..  
LLeess  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  aaggrrééééss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  llee  
rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr..  
  
3.1. TToouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ssoonntt  rreeggrroouuppééss  eenn  bbrraanncchheess  aauu  nnoommbbrree  ddee  ttrrooiiss  ::  llaa  bbrraanncchhee  

CCoommmmuunnaauuttaaiirree,,  llaa  bbrraanncchhee  AAccttiioonn  SSoocciiaallee  eett  LLooggeemmeenntt,,  llaa  bbrraanncchhee  EEccoonnoommiiee  SSoolliiddaaiirree  eett  IInnsseerrttiioonn..  
CChhaaqquuee  aaddhhéérreenntt  ssee  ddooiitt  dd’’aappppaarrtteenniirr  àà  uunnee  sseeuullee  bbrraanncchhee  aapprrèèss  aavviiss  ddee  cceellllee--ccii..  
LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  ggeessttiioonnnnaaiirreess  ddee  CCoommmmuunnaauuttééss  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  aaffffiilliiééeess  àà  llaa  bbrraanncchhee  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  
CCeess  bbrraanncchheess  rrééuunniisssseenntt  lleess  ggrroouuppeess  dd’’aappppaarrtteennaannccee  qquuii  jjuussqquu’’àà  ll’’aaddooppttiioonn  ddeess  pprréésseennttss  ssttaattuuttss  oonntt  
ccoonnssttiittuuéé  lleess  ccoorrppss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ssuurr  lleessqquueellss  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ss’’eesstt  aappppuuyyéé  ppoouurr  ssoonn  
aanniimmaattiioonn..  LLeeuurrss  ssttaattuuttss  ssoonntt  ccii  aannnneexxééss..  
33..22  LLeess  mmeemmbbrreess  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  ll’’AAbbbbéé  PPiieerrrree,,  pprrééssiiddeenntt  dd’’hhoonnnneeuurr,,  ss’’eennggaaggeenntt  àà  
vveerrsseerr    uunnee  ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  ddoonntt  lleess  mmoonnttaannttss  rreessppeeccttiiffss  ppoouurr  lleess  ggrroouuppeess  ddee  bbaassee,,  lleess  ggrroouuppeess  
dd’’aappppaarrtteennaannccee  eett  lleess  bbrraanncchheess  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee..    
33..33    IIllss  ss’’eennggaaggeenntt  eenn  oouuttrree  àà  ffoouurrnniirr  cchhaaqquuee  aannnnééee  àà  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  llee  pprrooccèèss  vveerrbbaall  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  
GGéénnéérraallee  oouu  ddee  ll’’iinnssttaannccee  qquuii  eenn  ttiieenntt  lliieeuu,,  lleess  nnoommss  ddee  lleeuurrss  ddiirriiggeeaannttss,,  lleeuurrss  ccoommpptteess  ddee  rrééssuullttaattss  eett  ddee  
bbiillaann  ddûûmmeenntt  aapppprroouuvvééss..  
LLeess  mmeemmbbrreess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ss''eennggaaggeenntt  àà  llaaiisssseerr  vvéérriiffiieerr  ssii  nnéécceessssaaiirree  lleeuurr  ccoommppttaabbiilliittéé  ssuurr  ppllaaccee  
ppaarr  uunn  eexxppeerrtt  ccoommppttaabbllee  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  BBuurreeaauu  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  eett  eenn  ccoonnssééqquueennccee  àà  eeffffeeccttuueerr  lleess  
rréégguullaarriissaattiioonnss  ddeemmaannddééeess  ppaarr  llee  BBuurreeaauu..  
  

33..44  CChhaaqquuee  bbrraanncchhee  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  MMaanniiffeessttee  EEmmmmaaüüss  ::  
33..44..11..  ll’’iimmppuullssiioonn  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee,,  llee  rreessppeecctt  ddee  ll’’éétthhiiqquuee  eett  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  pprroopprree  àà  sseess  
mmeemmbbrreess  eenn  aaggiissssaanntt  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ssuuiivvaannttss  ::  
••  CCoonnttrrôôllee,,  rréégguullaattiioonn,,  llaabbeelllliissaattiioonn,,  aaddhhééssiioonnss,,  ssaannccttiioonnss..  
••  FFoorrmmaattiioonn,,  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ppoolliittiiqquuee  ppaattrriimmoonniiaallee  

33..44..22..  LL’’aanniimmaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ddeess  eexxppéérriieenncceess  eett  ddeess  pprraattiiqquueess,,  ll’’aanniimmaattiioonn  ddeess  ssyynneerrggiieess  eett  ddeess  
ccoommpplléémmeennttaarriittééss  pprroopprreess  àà  llaa  bbrraanncchhee..  
33..44..33..  LL’’aanniimmaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  vviiee  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  oouu  rrééggiioonnaall,,  ddaannss  llee  
ddoommaaiinnee  ddee  ssaa  ccoommppéétteennccee..  
33..44..44..  LL’’eexxpprreessssiioonn  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ddaannss  ssoonn  ddoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee..  

LLeess  bbrraanncchheess  rreennddeenntt  ccoommppttee  ddee  lleeuurr  aaccttiioonn  eett  ddee  lleeuurrss  ddéécciissiioonnss  aauu  BBuurreeaauu,,  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  àà  
ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
  

33..55  LLeess  rrééggiioonnss  rreeggrroouuppeenntt  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ddaannss  ddeess  eennsseemmbblleess  ggééooggrraapphhiiqquueess  ffoonnddééss  
ssuurr  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  rrééaalliittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  lleeuurr  ddeessccrriippttiiff  eesstt  aannnneexxéé  
aauu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr..  
LLaa  ccrrééaattiioonn,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn  eett  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  lliimmiitteess  ddeess  rrééggiioonnss,,  ssoonntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  
ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ssuurr  aavviiss  dduu  
ccoollllèèggee  ddeess  rrééggiioonnss..  

33..66  LLeess  rrééggiioonnss  oonntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddaannss  lleeuurr  cchhaammpp  ggééooggrraapphhiiqquuee::  
33..66..11  dd’’aanniimmeerr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
33..66..22  ddee  ffaaiirree  ddeess  aannaallyysseess  eett  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoolliittiiqquueess..  
33..66..33  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  pprroojjeettss  dd’’aaccttiioonnss  ccoommmmuunneess  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  dduu  MMoouuvveemmeenntt  
33..66..44  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddéécceennttrraalliissééeess  pprrooppoossééeess  ppaarr  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  oouu  ssuusscciittééeess  eenn  rrééggiioonn  
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33..66..55  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  rreennccoonnttrreess  eett  ddeess  éécchhaannggeess  eennttrree  lleess  ggrroouuppeess  ddee  bbaassee  EEmmmmaaüüss  llooccaauuxx..  
33..66..66  ddee  ssoouutteenniirr  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ggrroouuppeess  ddee  bbaassee  ddaannss  lleeuurr  iinntteerrppeellllaattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  
llooccaauuxx,,  ddee  ccoooorrddoonnnneerr  cceess  eexxpprreessssiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  eett  dd’’eexxpprriimmeerr  llaa  ppoossiittiioonn  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ssuurr  lleess  
pprroobbllèèmmeess  lliiééss  àà  lleeuurr  tteerrrriittooiirree  ggééooggrraapphhiiqquuee  
33..66..77  dd’’aalleerrtteerr  lleess  bbrraanncchheess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eelllleess  aauurraaiieenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  ddaannss  
lleess  ggrroouuppeess  ddee  bbaassee  ddee  lleeuurr  sseecctteeuurr  ggééooggrraapphhiiqquuee  eett  aassssuurreerr  llaa  mmééddiiaattiioonn  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  eenn  lliieenn  aavveecc  llee  
ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  eett  lleess  bbrraanncchheess  ccoonncceerrnnééeess  
33..66..88  dd’’éémmeettttrree  uunn  aavviiss  ccoonnssuullttaattiiff  lloorrss  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ggrroouuppee  EEmmmmaaüüss  ddaannss  lleeuurr  sseecctteeuurr  
ggééooggrraapphhiiqquuee  
33..66..99  ddee  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  lleeuurr  aaccttiioonn  eett  ddee  lleeuurrss  ddéécciissiioonnss  aauu  BBuurreeaauu,,  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  eett  àà  
ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
  

3.7. LLeess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aappppaarrtteennaannccee  àà  uunnee  bbrraanncchhee  eett  àà  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  sseess  oorrggaanneess  
ddiirriiggeeaannttss  ssoonntt  ddééffiinniieess  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  

  
  
 
  
AArrttiiccllee  44  
  
LLaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssee  ppeerrdd  ::  
44..11  ppaarr  llaa  ddéémmiissssiioonn  
lleess  mmeemmbbrreess  ddoonnnneenntt  lleeuurr  ddéémmiissssiioonn  ppaarr  lleettttrree  aaddrreessssééee  aauu  pprrééssiiddeenntt  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  
ddéélliibbéérraattiioonn  ddee  lleeuurr  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  oouu  ddee  ll’’iinnssttaannccee  qquuii  eenn  ttiieenntt  lliieeuu,,  
44..22  ppaarr  llaa  rraaddiiaattiioonn  
LLaa  rraaddiiaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  eesstt  pprroonnoonnccééee  ::  
••  ppoouurr  nnoonn  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn..  
••  ppoouurr  mmoottiiffss  ggrraavveess,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

--  mmaannqquueemmeenntt  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  iimmppoossééeess  ppaarr  lleess  pprréésseennttss  ssttaattuuttss  oouu  ppaarr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr,,  eett  ccee,,  
aapprrèèss  uunnee  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aavviiss  ddee  rréécceeppttiioonn  aaddrreessssééee  àà  lleeuurr  
rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  eett  rreessttééee  ssaannss  eeffffeett,,  

--  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  oouu  aacctteess  qquuii  nnee  ssee  ttrroouuvveerraaiieenntt  pplluuss  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiiggééeess  ppoouurr  ffaaiirree  
ppaarrttiiee  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  

--  aatttteeiinnttee  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  oouu  àà  llaa  ccoonnssiiddéérraattiioonn  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
  

LLaa  rraaddiiaattiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprroonnoonnccééee  qquuee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ssuurr  llee  rraappppoorrtt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  
ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ssttaattuuaanntt  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss..  
LLee  mmeemmbbrree  ddoonntt  llaa  rraaddiiaattiioonn  eesstt  eennvviissaaggééee  ddooiitt  êêttrree  ccoonnvvooqquuéé  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eenn  llaa  
ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  ppoouurr  ffoouurrnniirr  sseess  eexxpplliiccaattiioonnss..  CCeettttee  ccoonnvvooccaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  aaddrreessssééee  aauu  
mmooiinnss  qquuiinnzzee  jjoouurrss  àà  ll’’aavvaannccee  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aavviiss  ddee  rréécceeppttiioonn..  
  
SSii  llee  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  nnee  ss’’eesstt  ppaass  pprréésseennttéé  oouu  ffaaiitt  rreepprréésseenntteerr  ppaarr  uunn  mmaannddaattaaiirree  aappppaarrtteennaanntt  àà  EEmmmmaaüüss  
FFrraannccee,,  ppoouurr  ffoouurrnniirr  sseess  eexxpplliiccaattiioonnss,,  llaa  rraaddiiaattiioonn  ddeevvrraa  lluuii  êêttrree  nnoottiiffiiééee  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aavviiss  
ddee  rréécceeppttiioonn..  
  
EEnn  ccaass  dd’’uurrggeennccee  eett  ssii  lleess  aaggiisssseemmeennttss  ddee  ccee  mmeemmbbrree  ssoonntt  ddee  nnaattuurree  àà  nnuuiirree  ggrraavveemmeenntt  àà  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  llee  
CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  ddéécciiddeerr  ssaa  ssuussppeennssiioonn  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree..  LLaa  ddéécciissiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddeevvrraa  êêttrree  pprriissee  
ppaarr  llaa  pplluuss  pprroocchhaaiinnee  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréécciissééeess  ccii--ddeessssuuss..  
LLeess  mmeemmbbrreess  aayyaanntt  ddéémmiissssiioonnnnéé  oouu  aayyaanntt  ééttéé  rraaddiiééss,,  ppeerrddeenntt  llee  ddrrooiitt  dd’’uuttiilliisseerr  llee  llooggoo  eett  lleess  nnoommss  ddééppoossééss  
((aaccttuueellss  oouu  àà  vveenniirr)),,  pprroottééggééss  ppaarr  ll’’IINNPPII  oouu  ddee  ssee  rreeccoommmmaannddeerr  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEmmmmaaüüss..  
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IIII..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
  
AA..  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  
AArrttiiccllee  55  
  
55..11..  LL’’aassssoocciiaattiioonn  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  eesstt  aaddmmiinniissttrrééee  ppaarr  uunn  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  aaiinnssii  ccoommppoosséé  ::  

--  ll’’AAbbbbéé  PPiieerrrree  ffoonnddaatteeuurr  eesstt  mmeemmbbrree  ddee  ddrrooiitt,,  
--  llee  PPrrééssiiddeenntt  dd’’EEmmmmaaüüss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt))  eesstt  ééggaalleemmeenntt  mmeemmbbrree  ddee  ddrrooiitt,,    
--  2255  mmeemmbbrreess  éélluuss  aauu  ssccrruuttiinn  sseeccrreett  ppoouurr  22  aannss  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

CChhaaqquuee  BBrraanncchhee  pprréésseennttee  88  ccaannddiiddaattss,,  lleess  RRééggiioonnss  pprréésseenntteenntt  88  ccaannddiiddaattss..  SSuurr  llee  ttoottaall  ddeess  
ccaannddiiddaattss,,  ssoonntt  éélluuss  lleess  2255  aayyaanntt  oobbtteennuu  llee  pplluuss  ddee  vvooiixx..  LLeess  aauuttrreess  ccaannddiiddaattss  ffiigguurreenntt  ssuurr  llaa  lliissttee  
ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssuuppppllééaannttss  ddeessttiinnééss  àà  rreemmppllaacceerr  lleess  mmeemmbbrreess  qquuii  vviieennddrraaiieenntt  àà  qquuiitttteerr  
ll’’aassssoocciiaattiioonn  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  lleeuurr  mmaannddaatt..  

UUnn  ggrroouuppee  ddee  bbaassee,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ssoonn  iimmppoorrttaannccee,,  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  pplluussiieeuurrss  ccaannddiiddaattss..  
  
EEnn  ccaass  ddee  vvaaccaannccee,,  iill  eesstt  pprrooccééddéé,,  ppoouurr  aacchheevveerr  llee  mmaannddaatt,,  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  ddééssiiggnnaattiioonn  ppaarr  ll''iinnssttaannccee  
ccoonncceerrnnééee,,  ssoouummiissee  àà  ll''aapppprroobbaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  aavvaanntt  rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  llaa  pplluuss  pprroocchhaaiinnee  
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee..  

LLeess  mmeemmbbrreess  ssoorrttaannttss  ssoonntt  rréééélliiggiibblleess  22  ffooiiss  aauu  mmaaxxiimmuumm,,  ssooiitt  66  aannss..    
LLaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  ssee  ppeerrdd  ppaarr  ::  

--  ddéémmiissssiioonn,,  
--  cceessssaattiioonn  dd''aappppaarrtteennaannccee  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraatteeuurr  àà  llaa  bbrraanncchhee  oouu  àà  llaa  rrééggiioonn  aauu  ttiittrree  ddee  llaaqquueellllee  iill  aa  ééttéé  

éélluu,,  
--  aabbsseennccee  àà  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  rrééuunniioonnss  ccoonnssééccuuttiivveess  dduu  ccoonnsseeiill,,  ssaauuff  ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree..  

CChhaaqquuee  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  nnee  ppeeuutt  ddéétteenniirr  pplluuss  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr..  
  
55..22..  LLee  CCoonnsseeiill  cchhooiissiitt  ppaarrmmii  sseess  mmeemmbbrreess,,  aauu  ssccrruuttiinn  sseeccrreett,,  uunn  BBuurreeaauu  ccoommppoosséé  dd’’uunn  oouu  dd’’uunnee  PPrrééssiiddeenntt((ee)),,  
ddee  ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  vviiccee--PPrrééssiiddeenntt((ee))ss,,  dd’’uunn  oouu  dd’’uunnee  sseeccrrééttaaiirree,,  dd’’uunn  oouu  dd’’uunnee  sseeccrrééttaaiirree  aaddjjooiinntt((ee)),,  dd’’uunn  oouu  
dd’’uunnee  ttrrééssoorriieerr((ee)),,  dd’’uunn  oouu  dd’’uunnee  ttrrééssoorriieerr((ee))  aaddjjooiinntt((ee))..  LLee  CCoonnsseeiill  éélliitt  ééggaalleemmeenntt  sseess  ddéélléégguuééss  qquuii,,  aavveecc  llee((llaa))  
PPrrééssiiddeenntt((ee)),,  rreepprréésseenntteenntt  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenntteess  iinnssttaanncceess  dd’’EEmmmmaaüüss  IInntteerrnnaattiioonnaall..  
AAuu  pprreemmiieerr  ttoouurr  ddee  ssccrruuttiinn,,  llee  ccoonnsseeiill  ddééssiiggnnee  llee  ((llaa))  PPrrééssiiddeenntt((ee)),,  aauu  ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr,,  lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  
BBuurreeaauu..  
LLee  BBuurreeaauu  eesstt  éélluu  ppoouurr  llaa  dduurrééee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dduu  ccoonnsseeiill..  SSeess  mmeemmbbrreess  ssoonntt  rréééélliiggiibblleess  mmaaiiss  nnee  ppeeuuvveenntt  
eexxeerrcceerr  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  mmaannddaattss  ccoonnssééccuuttiiffss,,  ssooiitt  ssiixx  aannss..  
LLee  ((llaa))  PPrrééssiiddeenntt((ee))  eett  llee  BBuurreeaauu  ssoonntt  sseeuullss  hhaabbiilliittééss  àà  ppaarrlleerr  aauu  nnoomm  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  ssaauuff  ddééllééggaattiioonn  
eexxpprreessssee..  
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AArrttiiccllee  66..  
  
LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  iinnvveessttii  ddeess  ppoouuvvooiirrss  lleess  pplluuss  éétteenndduuss  ppoouurr  aaccccoommpplliirr  oouu  aauuttoorriisseerr  ttoouuss  aacctteess  
qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  rréésseerrvvééss  àà  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee..  IIll  mmeett  eenn  ooeeuuvvrree  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ddééffiinniieess  ppaarr  ll''AAsssseemmbbllééee  
GGéénnéérraallee,,  iimmppuullssee  eett  peut proposer des aaccttiioonnss  ddee  tteerrrraaiinn..  
SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  44..22,,  llee    CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  pprreennddrree  ddeess  
ssaannccttiioonnss  ssii  bbeessooiinn  eesstt,,  àà  ll’’eennccoonnttrree  dd’’uunn  mmeemmbbrree  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  qquuii  nnee  rreessppeecctteerraaiitt  ppaass  lleess  eennggaaggeemmeennttss  
lliiééss  àà  ssoonn  aappppaarrtteennaannccee définis dans la convention d’affiliation..  
IIll  ssuurrvveeiillllee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  BBuurreeaauu  eett  aa  ttoouujjoouurrss  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee  ffaaiirree  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  lleeuurrss  
aacctteess..  IIll  arrête les comptes et vote le budget pprréévviissiioonnnneell  pprréésseennttéé  ppaarr  llee  BBuurreeaauu..  
LLee  ccoonnsseeiill  ssee  rrééuunniitt  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  eett  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu''iill  eesstt  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  ssoonn  ((ssaa))  PPrrééssiiddeenntt((ee))  oouu  ssuurr  llaa  
ddeemmaannddee  dduu  qquuaarrtt  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill..  
LLaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  mmooiittiiéé  aauu  mmooiinnss  ddeess  mmeemmbbrreess,,  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss,,  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  
nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  llaa  vvaalliiddiittéé  ddeess  ddéélliibbéérraattiioonnss..  
LLeess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  pprriisseess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss  eett  aauu  ssccrruuttiinn  sseeccrreett  cchhaaqquuee  
ffooiiss  qquu''uunn  mmeemmbbrree  eenn  ffaaiitt  llaa  ddeemmaannddee..  
EEnn  ccaass  ddee  ppaarrttaaggee  ddeess  vvooiixx,,  cceellllee  dduu((ddee  llaa))  PPrrééssiiddeenntt((ee))  eesstt  pprrééppoonnddéérraannttee..  
IIll  eesstt  tteennuu  pprrooccèèss  vveerrbbaall  ddeess  ssééaanncceess..  LLeess  pprrooccèèss  vveerrbbaauuxx  ssoonntt  ssiiggnnééss  ppaarr  llee  ((llaa))  PPrrééssiiddeenntt((ee))  eett  llee((llaa))  
sseeccrrééttaaiirree..  IIllss  ssoonntt  ééttaabblliiss  ssaannss  bbllaanncc  nnii  rraattuurree,,  ssuurr  ddeess  ffeeuuiilllleettss  nnuumméérroottééss  eett  ccoonnsseerrvvééss  aauu  ssiièèggee  
dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess  oouu  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  aadd  hhoocc..  LLeeuurrss  
mmiissssiioonnss  eett  lleeuurrss  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr..  
  
AArrttiiccllee  77  
  
LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  nnee  ppeeuuvveenntt  rreecceevvooiirr  aauuccuunnee  rrééttrriibbuuttiioonn  àà  rraaiissoonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  qquuii  
lleeuurr  ssoonntt  ccoonnffiiééeess  ..  
DDeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  ddee  ffrraaiiss  ssoonntt  sseeuullss  ppoossssiibblleess..  IIllss  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  ddeess  jjuussttiiffiiccaattiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  pprroodduuiitteess,,  qquuii  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonnss..  DDeess  ppeerrssoonnnneess   
rrééttrriibbuuééeess  ppaarr  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aappppeellééeess  ppaarr  llee((llaa))  PPrrééssiiddeenntt((ee))  àà  aassssiisstteerr,,  àà  ttiittrree  ccoonnssuullttaattiiff,,  
aauuxx  ssééaanncceess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee,,  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  dduu  BBuurreeaauu..  
LLee  ccoonnsseeiill  ppeeuutt  aappppeelleerr  àà  sseess  ssééaanncceess  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  eexxttéérriieeuurreess  qquuii  yy  aassssiisstteenntt  àà  ttiittrree  dd’’eexxppeerrttss  ssaannss  
vvooiixx  ddéélliibbéérraattiivvee..  
  
BB..  LL''AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
  
AArrttiiccllee  88  
  
LL''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ssee  ccoommppoossee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  mmaannddaattééss  ppaarr  lleeuurr  CCoonnsseeiill  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddeess  mmeemmbbrreess  vviissééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  33  ddeess  pprréésseennttss  ssttaattuuttss,,  àà  jjoouurr  ddee  lleeuurrss  ccoottiissaattiioonnss  llee  jjoouurr  ddee  
ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee..  CCeess  rreepprréésseennttaanntt((ee))ss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aammii((ee))ss,,  ccoommppaaggnneess  oouu  ccoommppaaggnnoonnss,,  oouu  ssaallaarriiéé((ee))ss..  
CChhaaccuunn  ddee  cceess  mmeemmbbrreess  yy  ddiissppoossee  dd’’uunnee  vvooiixx..  
LL''aasssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  aauu  mmooiinnss  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss..  SSii  cceettttee  
pprrooppoorrttiioonn  nn''eesstt  ppaass  aatttteeiinnttee,,  ll''aasssseemmbbllééee  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  ddee  nnoouuvveeaauu,,  mmaaiiss  àà  qquuiinnzzee  jjoouurrss  aauu  mmooiinnss  
dd''iinntteerrvvaallllee  eett,,  cceettttee  ffooiiss,,  eellllee  ppeeuutt  vvaallaabblleemmeenntt  ddéélliibbéérreerr  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  
rreepprréésseennttééss..  
EEllllee  ssee  rrééuunniitt  ttoouuss  lleess  aannss  eett  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu''eellllee  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ssuurr  llaa  
ddeemmaannddee  dduu  qquuaarrtt  aauu  mmooiinnss  ddeess    mmeemmbbrreess  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
SSoonn  oorrddrree  dduu  jjoouurr  eesstt  rréégglléé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn..  
EEllllee  cchhooiissiitt  ssoonn  BBuurreeaauu  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  cceelluuii  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn..  
EEllllee  aa  ppoouurr  ffoonnccttiioonn  ddee  ffiixxeerr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
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EEllllee  nomme  uunn  CCoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess  eett  uunn  ssuuppppllééaanntt  ddoonntt  llaa  dduurrééee  dduu  mmaannddaatt  eesstt  ddee  ssiixx  aannss..  
EEllllee  eenntteenndd  lleess  rraappppoorrttss  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  eett  mmoorraallee  
dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
EEllllee  aapppprroouuvvee  lleess  ccoommpptteess  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  ccllooss,,  vvoottee  llee  bbuuddggeett  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ssuuiivvaanntt,,  ddéélliibbèèrree  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  
mmiisseess  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  ppoouurrvvooiitt,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn..  
IIll  eesstt  tteennuu  pprrooccèèss  vveerrbbaall  ddeess  ssééaanncceess..  LLeess  pprrooccèèss  vveerrbbaauuxx  ssoonntt  ssiiggnnééss  ppaarr  llee  ((llaa))  pprrééssiiddeenntt((ee))  eett  llee  ((llaa))  
sseeccrrééttaaiirree..  IIllss  ssoonntt  ééttaabblliiss  ssaannss  bbllaanncc  nnii  rraattuurree,,  ssuurr  ddeess  ffeeuuiilllleettss  nnuumméérroottééss  eett  ccoonnsseerrvvééss  aauu  ssiièèggee  
dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
LLee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  eett  lleess  ccoommpptteess  ssoonntt  aaddrreessssééss  uunn  mmooiiss  aavvaanntt  cchhaaqquuee  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  àà  ttoouuss  lleess  
mmeemmbbrreess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
  
LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  ssoonntt  vvoottééeess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddéélléégguuééss  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss..  TToouutteeffooiiss  aauuccuunn  
rreepprréésseennttaanntt  mmaannddaattéé  nnee  ppeeuutt  ddiissppoosseerr  ddee  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  ppoouuvvooiirrss  eenn  ssuuss  dduu  ssiieenn..  EEnn  ccaass  ddee  ppaarrttaaggee  ddeess  vvooiixx,,  
cceellllee  dduu  ((ddee  llaa))  pprrééssiiddeenntt((ee))  eesstt  pprrééppoonnddéérraannttee..  SSeeuulleess  lleess  pprrooccuurraattiioonnss  ééccrriitteess  eett  rreemmiisseess  aauu  BBuurreeaauu  ddee  
ll''aasssseemmbbllééee  sseerroonntt  aacccceeppttééeess..  
  
  
AArrttiiccllee  99  
  
LLee((llaa))  pprrééssiiddeenntt((ee))  rreepprréésseennttee  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ddaannss  ttoouuss  lleess  aacctteess  ddee  llaa  vviiee  cciivviillee..  IIll((eellllee))  oorrddoonnnnaannccee  lleess  
ddééppeennsseess..  IIll((eellllee))  ppeeuutt  ddoonnnneerr  ddééllééggaattiioonn..  
  
LLee((llaa))  pprrééssiiddeenntt((ee))  ddéécciiddee  dd’’aaggiirr  eenn  jjuussttiiccee  ssuurr  hhaabbiilliittaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  dduu  BBuurreeaauu  ppoouurr  
ttoouuttee  aaccttiioonn  qquu''iill((eellllee))  jjuuggeerraa  bboonn  dd''eennttaammeerr  ddeevvaanntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  ll''oorrddrree  jjuuddiicciiaaiirree  oouu  aaddmmiinniissttrraattiiff  oouu  
ddeevvaanntt  ttoouuttee  ccoommmmiissssiioonn  oouu  oorrggaanniissmmee  aappppeelléé  àà  jjuuggeerr  uunn  ddiifffféérreenndd  ddaannss  lleeqquueell  lleess  iinnttéérrêêttss  dd''EEmmmmaaüüss  
FFrraannccee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiiss  eenn  ccaauussee..  
  
EEnn  ccaass  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn  eenn  jjuussttiiccee,,  llee((llaa))  pprrééssiiddeenntt((ee))  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreemmppllaaccéé((ee))  qquuee  ppaarr  uunn  mmaannddaattaaiirree  
aaggiissssaanntt  eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  pprrooccuurraattiioonn  ssppéécciiaallee  lliimmiittééee  àà  ll’’aaffffaaiirree  ccoonncceerrnnééee..  
  
LLeess  rreepprréésseennttaannttss  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ddooiivveenntt  jjoouuiirr  dduu  pplleeiinn  eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  cciivviillss..  
  
CC..  LL''AASSSSEEMMBBLLEEEE  RREEGGIIOONNAALLEE  
  
AArrttiiccllee  1100..  
  
LL''aasssseemmbbllééee  rrééggiioonnaallee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  bbaassee  iimmppllaannttééss  ssuurr  ssoonn  tteerrrriittooiirree  oouu  qquuii  yy  
ddiissppoosseenntt  dd''uunn  site d’activité..  CChhaaccuunn  dd’’eeuuxx  ddiissppoossee  dd’’uunnee  vvooiixx  ..  
EEllllee  éélliitt  ppoouurr  ddeeuuxx  aannss  llee  BBuurreeaauu  rrééggiioonnaall  ccoommppoosséé  dd’’aauu  mmooiinnss  44  ppeerrssoonnnneess..  
 
  
AArrttiiccllee  1111  
  
LLee  ccoollllèèggee  ddeess  rrééggiioonnss,,  ccoommppoosséé  ddee  ddeeuuxx  ddéélléégguuééss  eett  ddee  ddeeuuxx  ssuuppppllééaannttss  ddee  cchhaaqquuee  rrééggiioonn,,  mmeemmbbrreess  dduu  
bbuurreeaauu  rrééggiioonnaall,,  aa  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  rreennccoonnttrreess  ddeess  aasssseemmbbllééeess  rrééggiioonnaalleess  eett  eenn  lliieenn  aavveecc  llaa  
RRééggiioonn  iill  aa  uunn  rrôôllee  dd''iinntteerrppeellllaattiioonn..  IIll  ccoooorrddoonnnnee  ll''eexxpprreessssiioonn  ddeess  RRééggiioonnss,,  lleeuurr  ffaaiitt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  aaiinnssii  qquu’’  
aauu  CCoonnsseeiill  dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  aauupprrèèss  dduuqquueell  iill  jjoouuee  uunn  rrôôllee  ccoonnssuullttaattiiff..  
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DD..  LLEE  CCOOMMIITTEE  DDEESS  SSAAGGEESS  
  
AArrttiiccllee  1122  
  
LL''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  éélliitt  aauu  ssccrruuttiinn  sseeccrreett  uunn  CCoommiittéé  ccoommppoosséé  ddee  ssiixx  ppeerrssoonnnneess  nn''aappppaarrtteennaanntt  ppaass  aauu  
CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  éélluueess  ppoouurr  ttrrooiiss  aannss,,  rreennoouuvveellaabbllee  ppaarr  ttiieerrss  ttoouuss  lleess  aannss  ppaarr  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  lleess  ddeeuuxx  
pprreemmiièèrreess  aannnnééeess..  IIll  eesstt  ffoorrmméé  ddee  ppeerrssoonnnneess    nnoottooiirreemmeenntt  ccoonnnnuueess  ppoouurr  lleeuurr  aanncciieennnneettéé  ddaannss  EEmmmmaaüüss  
FFrraannccee,,  lleeuurr  oouuvveerrttuurree  dd''eesspprriitt  eett  lleeuurr  ccoommppéétteennccee..  
  
CChhaaqquuee  aannnnééee  llee  CCoommiittéé  éélliitt  eenn  ssoonn  sseeiinn  uunn((ee))  pprrééssiiddeenntt((ee))  cchhaarrggéé((ee))  dd''aassssuurreerr  llaa  ccoonndduuiittee  ddee  sseess  ttrraavvaauuxx..  
EEnn  ccaass  ddee  vvaaccaannccee  dd''uunn  ssiièèggee  aauu  CCoommiittéé,,  llee((llaa))  ccaannddiiddaatt((ee))  nnoonn  éélluu((ee)),,  mmaaiiss  llee((llaa))  mmiieeuuxx  ppllaaccéé((ee))  aauu  pprrééccééddeenntt  
ssccrruuttiinn,,  ddeevviieennddrraa  mmeemmbbrree  rreemmppllaaççaanntt  jjuussqquu''àà  llaa  pprroocchhaaiinnee  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  qquuii  aauurraa  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  
ssoonn  éélleeccttiioonn  ppoouurr  llaa  dduurrééee  dduu  mmaannddaatt  ccoommmmeennccéé..  
LLeess  ccaannddiiddaattuurreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprréésseennttééeess  ppaarr  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  MMoouuvveemmeenntt..  EElllleess  ddooiivveenntt  êêttrree  
ppoorrttééeess  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  aauu  mmooiinnss  uunn  mmooiiss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  ffiixxééee  ppoouurr  ll''AAsssseemmbbllééee  
GGéénnéérraallee..  
  
LLee  CCoommiittéé  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ::  

--    ddee  vveeiilllleerr  àà  llaa  ffiiddéélliittéé  ddeess  iinnssttaanncceess  nnaattiioonnaalleess  aauuxx  oorriieennttaattiioonnss  dd''EEmmmmaaüüss  iinntteerrnnaattiioonnaall;;  
--    ddee  pprrééppaarreerr  ddeess  aavviiss  eett  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccoonnfflliittss  aauu  ccaass  ooùù  lleess  

RRééggiioonnss,,  lleess  GGrroouuppeess  dd’’aappppaarrtteennaannccee  oouu  lleess  BBrraanncchheess  nn''aauurraaiieenntt  ppuu,,  nnii  lleess  pprréévveenniirr,,  nnii  lleess  rréégglleerr..  
  
LLee  CCoommiittéé  ddeess  SSaaggeess  eexxeerrccee  sseess  ffoonnccttiioonnss  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddeess  iinnssttaanncceess  ddiirriiggeeaanntteess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  IIll  
aaddrreessssee  ppaarr  ééccrriitt  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  sseess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  aavviiss  mmoottiivvééss  eett  ppeeuutt  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  
cceelluuii--ccii  eenn  ffaaiirree  llaa  pprréésseennttaattiioonn  oorraallee..  LLee  CCoommiittéé  ddeess  SSaaggeess  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssaaiissii  qquuee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  llee  BBuurreeaauu,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  éélluuss  ddeess  RRééggiioonnss,,  ddeess  BBrraanncchheess  oouu  ddeess  GGrroouuppeess  
dd''aappppaarrtteennaannccee..  
LLaa  ssaaiissiinnee  dduu  CCoommiittéé  ddeess  SSaaggeess  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  ppaarr  ééccrriitt,,  aavveecc  ccooppiiee  aauuxx  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess..  
EEnn  ccaass  ddee  lliittiiggee  àà  rrééssoouuddrree  llaa  ddeemmaannddee  ffeerraa  ééttaatt  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddééjjàà  ccoonndduuiitteess  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  
iinntteerrvveennaannttss..  
LLee  CCoommiittéé  ddeess  SSaaggeess  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  ccoommmmuunniiqquueerr  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ssoonn  iinnffoorrmmaattiioonn..  TToouuss  lleess  
mmeemmbbrreess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ssee  ddooiivveenntt  ddee  lluuii  aappppoorrtteerr  lleeuurr  ccoonnccoouurrss  qquuaanndd  iillss  sseerroonntt  ssoolllliicciittééss..  
EEnn  ccaass  dd''aavviiss  eenn  mmaattiièèrree  dd''oorriieennttaattiioonn,,  llaa  ddeemmaannddee  aaddrreessssééee  aauu  CCoommiittéé  ddeess  SSaaggeess  ddeevvrraa  êêttrree  mmoottiivvééee  ppaarr  
uunnee  rrééfféérreennccee  eexxpplliicciittee  àà  ((oouu  aauuxx))  aarrttiiccllee((ss))  dduu  tteexxttee  iinnvvooqquuéé((ss))  qquu''iill  ss''aaggiissssee  ppaarr  eexxeemmppllee  dduu  MMaanniiffeessttee  
uunniivveerrsseell,,  ddeess  ssttaattuuttss  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  oouu  dd''uunnee  mmoottiioonn  dd''oorriieennttaattiioonn  aaddooppttééee  ppaarr  uunnee  aasssseemmbbllééee  mmoonnddiiaallee  
dd''EEmmmmaaüüss  IInntteerrnnaattiioonnaall..  
LLee  CCoommiittéé,,  uunnee  ffooiiss  ssaaiissii,,  ddoonnnnee  aaccttee  aauu  ddeemmaannddeeuurr..  AA  ppaarrttiirr  ddee  llàà  ccoouurrtt  uunn  ddééllaaii  ddee  cciinnqq  mmooiiss  aauu  tteerrmmee  
dduuqquueell  llee  CCoommiittéé  ddooiitt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  rreennddrree  sseess  aavviiss  eett//oouu  rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  
LLee  CCoommiittéé  ssee  pprroonnoonnccee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  sseess  mmeemmbbrreess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aayyaanntt  vvooiixx  pprrééppoonnddéérraannttee..  
  
  
  
  
IIIIII..  DDOOTTAATTIIOONN  
  
  
AArrttiiccllee  1133  
  
LLaa  ddoottaattiioonn  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ccoommpprreenndd  ::  
11..  UUnnee    ssoommmmee  ddee  11552244,,4499  €€  ccoonnssttiittuuééee  eenn  vvaalleeuurrss  ppllaaccééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprreessccrriippttiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  1144,,  
22..  LLeess  iimmmmeeuubblleess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  bbuutt  rreecchheerrcchhéé  ppaarr  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  
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33..  LLeess  ccaappiittaauuxx  pprroovveennaanntt  ddeess  lliibbéérraalliittééss  àà  mmooiinnss  qquuee  lleeuurr  eemmppllooii  nn''eenn  aaiitt  ééttéé  rréégguulliièèrreemmeenntt  aauuttoorriisséé,,  
44..  LLee  ddiixxiièèmmee  aauu  mmooiinnss  ((aannnnuueelllleemmeenntt  ccaappiittaalliisséé))  dduu  rreevveennuu  nneett  ddeess  bbiieennss  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  
55..  LLaa  ppaarrttiiee  ddeess  eexxccééddeennttss  ddee  rreessssoouurrcceess  qquuii  nn''eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ppoouurr  
ll''eexxeerrcciiccee  ssuuiivvaanntt..  
  
AArrttiiccllee  1144  
  
TToouuss  lleess  ccaappiittaauuxx  mmoobbiilliieerrss,,  yy  ccoommpprriiss  cceeuuxx  ddee  llaa  ddoottaattiioonn,,  ssoonntt  ppllaaccééss  eenn  ttiittrreess,,  ppoouurr  lleessqquueellss  eesstt  ééttaabbllii  llee  
bboorrddeerreeaauu  ddee  rrééfféérreenncceess  nnoommiinnaattiivveess  pprréévvuu  àà  ll''aarrttiiccllee  5555  ddee  llaa  llooii  nn°°  8877--441166  dduu  1177  jjuuiinn  11998877  ssuurr  ll''ééppaarrggnnee  
oouu  eenn  vvaalleeuurrss  aaddmmiisseess  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee  eenn  ggaarraannttiiee  dd''aavvaannccee..  
 
  
AArrttiiccllee  1155  
  
LLeess  rreessssoouurrcceess  aannnnuueelllleess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ssee  ccoommppoosseenntt  ::  
  
11..  DDuu  rreevveennuu  ddee  sseess  bbiieennss  àà  ll''eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  ffrraaccttiioonn  pprréévvuuee  aauu  44ee  aalliinnééaa  ddee  ll''aarrttiiccllee  1133,,  
22..  DDeess  ccoottiissaattiioonnss  eett  ssoouussccrriippttiioonnss  vveerrssééeess  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess,,  
33..  DDeess  ssuubbvveennttiioonnss  éévveennttuueelllleemmeenntt  rreeççuueess  ddee  ll''EEttaatt,,  ddee  rrééggiioonnss,,  ddee  ddééppaarrtteemmeennttss,,  ddee  ccoommmmuunneess  eett  

dd''ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss,,  
44..  DDuu  pprroodduuiitt  ddeess  lliibbéérraalliittééss  ddoonntt  ll''eemmppllooii  eesstt  aauuttoorriisséé  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''eexxeerrcciiccee,,  
55..  DDeess    rreessssoouurrcceess  ccrrééééeess  àà  ttiittrree  eexxcceeppttiioonnnneell  eett,,  ss''iill  yy  aa  lliieeuu,,  aavveecc  ll''aaggrréémmeenntt  ddee  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee,,  
66..  DDuu  pprroodduuiitt  ddeess  vveenntteess  eett  ddeess  rrééttrriibbuuttiioonnss  ppeerrççuueess  ppoouurr  sseerrvviicceess  rreenndduuss..  
7..  DDeess  ddoonnss  eett  lleeggss  
 
  
AArrttiiccllee  1166  
  
IIll  eesstt  tteennuu  uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  ffaaiissaanntt  aappppaarraaîîttrree  aannnnuueelllleemmeenntt  uunn  ccoommppttee  ddee  rrééssuullttaatt,,  uunn  bbiillaann  eett  uunnee  aannnneexxee..  
CCeess  ccoommpptteess,,  aavvaanntt  lleeuurr  pprréésseennttaattiioonn  àà  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddeevvrroonntt  êêttrree  pprrééaallaabblleemmeenntt  aapppprroouuvvééss  ppaarr  llee  
CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  cceerrttiiffiiééss  ppaarr  llee  ccoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess..  IIll  eesstt  jjuussttiiffiiéé  cchhaaqquuee  aannnnééee  aauupprrèèss  dduu  
pprrééffeett  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt,,  eett  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  aaffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  ddee  ll''eemmppllooii  ddeess  ffoonnddss  pprroovveennaanntt  ddee  ttoouutteess  lleess  
ssuubbvveennttiioonnss  aaccccoorrddééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  ééccoouulléé..  
 
  
AArrttiiccllee  1177  
  
LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  rreellaattiivveess  aauuxx  aaccqquuiissiittiioonnss,,  éécchhaannggeess  eett  aalliiéénnaattiioonnss  
dd''iimmmmeeuubblleess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  bbuutt  ppoouurrssuuiivvii  ppaarr  EEmmmmaaüüss  FFrraannccee,,  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd''hhyyppootthhèèqquueess  ssuurr  lleessddiittss  
iimmmmeeuubblleess,,  bbaauuxx  eexxccééddaanntt  nneeuuff  aannnnééeess,,  aalliiéénnaattiioonnss  ddee  bbiieennss  rreennttrraanntt  ddaannss  llaa  ddoottaattiioonn  eett  eemmpprruunnttss  ddooiivveenntt  
êêttrree  aapppprroouuvvééss  ppaarr  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee..  
 
  
AArrttiiccllee  1188  
  
LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  rreellaattiivveess  àà  ll''aacccceeppttaattiioonn  ddeess  ddoonnss  eett  lleeggss  nnee  ssoonntt  vvaallaabblleess  
qquu''aapprrèèss  aapppprroobbaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddoonnnnééee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  ll''aarrttiiccllee  991100  dduu  ccooddee  cciivviill,,  
ll''aarrttiiccllee  77  ddee  llaa  llooii  dduu  44  fféévvrriieerr  11990011  eett  llee  ddééccrreett  nn°°  6666--338888  dduu  1133  jjuuiinn  11996666  mmooddiiffiiééss..  
LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  rreellaattiivveess  aauuxx  aalliiéénnaattiioonnss  ddee  bbiieennss  mmoobbiilliieerrss  eett  iimmmmoobbiilliieerrss  
ddééppeennddaanntt  ddee  llaa  ddoottaattiioonn,,  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd''hhyyppootthhèèqquueess  eett  aauuxx  eemmpprruunnttss,,  nnee  ssoonntt  vvaallaabblleess  qquu''aapprrèèss  
aapppprroobbaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  
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AArrttiiccllee  1199  
  
EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  ss''oobblliiggee  àà  aacccceepptteerr  llaa  ddéévvoolluuttiioonn  ddee  ll''aaccttiiff  nneett  qquu''uunn  ddee  sseess  mmeemmbbrreess,,  eenn  pprroonnoonnççaanntt  ssaa  
ddiissssoolluuttiioonn  oouu  aauuttrreemmeenntt,,  aauurraaiitt  ddéécciiddéé  ddee  lluuii  aattttrriibbuueerr  eett  àà  ll''eemmppllooyyeerr  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  ssoonn  oobbjjeett..  
  
  
  
IIVV..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  SSTTAATTUUTTSS  EETT  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  
  
  
AArrttiiccllee  2200  
  
LLeess  ssttaattuuttss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  oouu  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddéécciiddééee  qquu''àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  
ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss..  
  
ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  aauu  mmooiinnss  uunn  mmooiiss  àà  ll''aavvaannccee  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  
dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ssuurr  cceellllee  dduu  ddiixxiièèmmee  aauu  mmooiinnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddoonntt  ssee  ccoommppoossee  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  
dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  
LLaa  ccoonnvvooccaattiioonn  àà  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddooiitt  eettrree  aaccccoommppaaggnnééee  ddee  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr..  SS''iill  
pprréévvooiitt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  cceelllleess--ccii  ddooiivveenntt  êêttrree  aannnneexxééeess..  
LL''aasssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  aauu  mmooiinnss  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  
rreepprréésseennttééss  ddoonntt  ssee  ccoommppoossee  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  SSii  cceettttee  pprrooppoorrttiioonn  nn''eesstt  ppaass  
aatttteeiinnttee,,  ll''aasssseemmbbllééee  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  ddee  nnoouuvveeaauu,,  mmaaiiss  àà  qquuiinnzzee  jjoouurrss  aauu  mmooiinnss  dd''iinntteerrvvaallllee  eett,,  cceettttee  ffooiiss,,  eellllee  
ppeeuutt  vvaallaabblleemmeenntt  ddéélliibbéérreerr  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss..  
  
  
AArrttiiccllee  2211    
  
EEnn  ccaass  ddee  ddiissssoolluuttiioonn,,  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddééssiiggnnee  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ccoommmmiissssaaiirreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  
ddeess  bbiieennss  dd’’EEmmmmaaüüss  FFrraannccee..  EEllllee  aattttrriibbuuee  ll''aaccttiiff  nneett  àà  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  aannaalloogguueess,,  ppuubblliiccss,,  
rreeccoonnnnuuss  dd''uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee  oouu  àà  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  66,,  aalliinnééaa  22,,  ddee  llaa  llooii  dduu  11eerr  jjuuiilllleett  11990011..  
  
  
AArrttiiccllee  2222  
  
LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  1188  eett  2211  ssoonntt  aaddrreessssééeess  ssaannss  ddééllaaii  aauu  
mmiinniissttèèrree  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr  eett  aauu  mmiinniissttrree    cchhaarrggéé  ddeess  aaffffaaiirreess  ssoocciiaalleess..  
Elles ne sont valables qu'après approbation du gouvernement. 
 
 
 
VV..  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  
  
  
AArrttiiccllee  2233    
  
LLee((llaa))  PPrrééssiiddeenntt((ee))  ddooiitt  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  llaa  pprrééffeeccttuurree  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ooùù  EEmmmmaaüüss  
FFrraannccee  aa  ssoonn  ssiièèggee  ttoouuss  lleess  cchhaannggeemmeennttss  iinntteerrvveennuuss  ddaannss  ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ssaa  ddiirreeccttiioonn..  
LLeess  rreeggiissttrreess  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  eett  sseess  ppiièècceess  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  ssoonntt  pprréésseennttééss  ssaannss  ddééppllaacceemmeenntt  ssuurr  ttoouuttee  
rrééqquuiissiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr  oouu  dduu  pprrééffeett  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ccoonncceerrnnéé,,  àà  eeuuxx--mmêêmmeess  oouu  àà  lleeuurr  ddéélléégguuéé  
oouu  àà  ttoouutt  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  aaccccrrééddiittéé  ppaarr  eeuuxx..  
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LLee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  eett  lleess  ccoommpptteess  ssoonntt  aaddrreessssééss  aauu  pprrééffeett  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt,,  aauu  mmiinniissttrree  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr  eett  aauu  
mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  aaffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  ..  
 
  
AArrttiiccllee  2244    
  
LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr  eett  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  aaffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  vviissiitteerr  ppaarr  lleeuurrss  
ddéélléégguuééss  llee  ssiièèggee  dd''EEmmmmaaüüss  FFrraannccee  eett  ddee  ssee  ffaaiirree  rreennddrree  ccoommppttee  ddee  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt. 
 
 
 
  
AArrttiiccllee  2255    
  
LLeess  mmooddaalliittééss  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  pprréésseennttss  ssttaattuuttss  ssoonntt  pprréécciissééeess  ppaarr  uunn  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  
CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  aaddooppttéé  ppaarr  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee..  
LLee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  eesstt  aaddrreesssséé  àà  llaa  pprrééffeeccttuurree  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt..  IIll  nnee  ppeeuutt  eennttrreerr  eenn  vviigguueeuurr  nnii  êêttrree  
mmooddiiffiiéé  qquu''aapprrèèss  aapppprroobbaattiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr..  
  

* * * 
 
 


