
PR\812767SK.doc PE440.210v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre ústavné veci

2009/2134(INI)

15.4.2010

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu na zmenu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976
(2009/2134(INI))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Andrew Duff



PE440.210v01-00 2/27 PR\812767SK.doc

SK

PR_INI_art114mod

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

PRÍLOHA I ─ Návrh rozhodnutia Rady o prijatí ustanovení, ktorými sa mení a dopĺňa Akt o 
priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976 ...8

PRÍLOHA II – Konsolidované znenie Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, v znení 
jeho neskorších zmien a doplnení .........................................................................................23



PR\812767SK.doc 3/27 PE440.210v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na zmenu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu z 20. septembra 1976
(2009/2134(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, v znení zmien 
a doplnení1, najmä na jeho článok 14,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o volebnom postupe Parlamentu, najmä na 
uznesenie z 15. júla 19982,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu3,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady zo 14. decembra 2007,

– so zreteľom na článok 39 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na článok 9, článok 10, článok 14 ods. 2 a článok 48 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na články 22 a 223 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ),

– so zreteľom na Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie,

– so zreteľom na článok 41, článok 48 ods. 3 a článok 74a rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2010),

keďže:

A. Parlament má právo iniciovať reformu svojho vlastného volebného postupu a vyjadriť s 
ňou súhlas, 

B. Parlament má právo iniciovať zmenu svojho vlastného zloženia a vyjadriť s ňou súhlas, 

C. Parlament má právo iniciovať revíziu zmlúv,

D. Parlament sa volí priamou voľbou každých päť rokov od roku 1979 a jeho právomoci 
a vplyv počas tohto obdobia vzrástli, najmä v dôsledku nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy,

E. dokonca aj bez dohody o jednotnom volebnom postupe došlo počas tohto obdobia 
                                               
1 Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1.) zmenené a doplnené 
rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15.) a rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1.).
2 Ú. v. ES C 292, 21.9.1998, s. 66.
3 Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132.
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k postupnému zblíženiu volebných systémov, najmä všeobecným prijatím pomerného 
zastúpenia v roku 1999, formálnym založením politických strán na úrovni EÚ1 a zrušením 
dvojitého mandátu2,

F. koncepcia občianstva Európskej únie, oficiálne zaradená do ústavného poriadku 
Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, zahrnula právo zúčastňovať sa za určitých 
podmienok na európskych a komunálnych voľbách v iných členských štátoch než vo 
svojom vlastnom štáte a Charta základných práv, ktorá je teraz na základe Lisabonskej 
zmluvy právne záväzná, toto právo a ostatné občianske práva posilnila,

G. poznanie demokratickej funkcie Parlamentu zo strany verejnosti zostáva obmedzené, 
politické strany na európskej úrovni sa stále len formujú, volebné kampane sú naďalej 
viac národné ako európske a mediálne pokrytie činnosti Parlamentu je nepravidelné,

H. celková účasť na voľbách do Parlamentu sústavne klesá zo 63 % v roku 1979 na 43 % 
v roku 2009,

I. vo volebných systémoch, ktoré jednotlivé štáty využívajú na voľby do Európskeho 
parlamentu, je niekoľko rozdielov, najmä pokiaľ ide o organizáciu volebných obvodov a 
prednostné hlasovanie, ale aj pokiaľ ide o opatrenia zamerané na zvýšenie zastúpenia žien 
a etnických menšín,

J. počet občanov EÚ s bydliskom v inom členskom štáte než v ich vlastnom, ktorí volia vo 
voľbách do Európskeho parlamentu, je nízky a počet občanov, ktorí kandidujú vo 
voľbách, je zanedbateľný; podmienky získania volebného práva na základe trvalého 
pobytu sa v jednotlivých štátoch líšia, rovnako ako obdobie, po uplynutí ktorého je ich 
vlastným občanom, ktorí majú bydlisko inde v EÚ, odňaté právo voliť v ich domácom 
štáte,

K. podľa judikatúry Súdneho dvora členské štáty majú veľkú právomoc pri určovaní, kto 
môže voliť v európskych parlamentných voľbách, musia však dodržiavať všeobecné 
zásady práva EÚ a nesmú s rôznymi kategóriami občanov EÚ, ktorí sú v rovnakej situácii, 
zaobchádzať rôznym spôsobom3,

L. súčasné návrhy Komisie na zjednodušenie volebnej účasti občanov EÚ s bydliskom v 
inom členskom štáte než v ich vlastnom sú zablokované v Rade4,

M. v 27 členských štátoch sa minimálny vek na kandidáta za poslanca pohybuje od 18 do 25 
                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní 
politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1).
2 Rozhodnutie Rady 2002/77/ES, Euratom, článok 1 ods. 7 písm. b).
3 Vec C-145/04 Španielsko/Spojené kráľovstvo, Zb. 2006, s. I-7917 (týkajúca sa Gibraltáru) a vec C-300/04 
Eman a Sevinger/College van burgemeester en wethouders van Den Haag, Zb. 2006, s. I-8055 (týkajúca sa 
Aruby).
4 Pozri smernicu Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného 
práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého 
nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34) a uznesenie Parlamentu z 26. septembra 2007 o 
návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa 
stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov 
EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 193).
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rokov a na účasť vo voľbách od 16 do 18 rokov; je dôležité povzbudiť mladých ľudí k 
účasti na voľbách,

N. spomedzi poslancov EP je v súčasnosti 35 % žien; mali by sa prijať opatrenia na ďalšie 
zníženie rodovej nerovnosti v Parlamente, najmä v určitých štátoch,

O. naďalej zostáva viacero iných otázok, ktoré bude možno treba v súvislosti s voľbami 
preskúmať vrátane otázky volebných prahov, využívania elektronického hlasovania, 
overovania osvedčení o zvolení za poslanca EP a obsadzovania voľných miest,

P. Parlament naliehavo vyzval Radu, aby preložila dátum volieb na máj, aby si mohol lepšie 
zorganizovať svoju činnosť s cieľom urýchliť voľbu nového predsedu Komisie a vyhnúť 
sa začiatku letných prázdnin v niekoľkých členských štátoch1,

Q. prerozdelenie kresiel v Parlamente medzi štátmi sa musí uskutočňovať pravidelne, aby sa 
zohľadnila demografická zmena v obyvateľstve s trvalým bydliskom v jednotlivých 
štátoch a aby sa dôsledne rešpektovala zásada zostupnej pomernosti; možno sa podarí 
dosiahnuť dohodu o nepolitickom, matematickom vzorci, ktorý by dodržiaval kritériá 
stanovené v zmluvách a uvedené v akte2,

R. Parlamentu chýba autonómny systém na reguláciu právnych výsad a imunít jeho 
poslancov; Rada už v minulosti súhlasila, že po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov 
preskúma žiadosť Parlamentu o revíziu Protokolu o výsadách a imunitách z roku 19653,

S. napriek tomu, že Rada už súhlasila s revíziou aktu z roku 1976, poslednú formálnu revíziu 
volebného postupu Parlament inicioval ešte v roku 19984,

T. vo volebnom postupe Parlamentu sa musí dodržiavať zásada slobodných, spravodlivých a 
tajných volieb, musí sa dosiahnuť celková pomernosť zastúpenia a tento postup musí byť 
zároveň trvácny a zrozumiteľný;

U. volebný systém Parlamentu je kompromisom medzi demokratickou zásadou rovnosti 
(„jeden človek jeden hlas“) a zásadou medzinárodného práva rovnosti medzi štátmi, 
pričom v Zmluve o EÚ sa stanovuje zásada rovnosti jej občanov a zakazuje sa 
diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti,

V. reforma volebného postupu musí rešpektovať aj zásady subsidiarity a proporcionality a 
nemala by sa snažiť o samoúčelné zavedenie jednotnosti,

W. Parlament sa už v minulosti uzniesol, že preskúma možnosť voliť niekoľkých poslancov 
na nadnárodných listinách predpokladajúc, že by to dodalo kampani skutočne európsky 

                                               
1 Ako bolo navrhnuté v uznesení Parlamentu z 1. decembra 2005 o usmerneniach pre schválenie Komisie (Ú. v. 
EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 137).
2 Vyhlásenie č. 5 pripojené k záverečnému aktu MVK Lisabonskej zmluvy.
3 Vyhlásenie z 3. júna 2005 predstaviteľov členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady.
4 Vo vyhlásení 6151/02 z 22. februára 2002 Rada rozhodla, že „ustanovenia tohto aktu by sa mali preskúmať 
pred druhými voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať po nadobudnutí účinnosti 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k aktu z roku 1976, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia“ ─ to 
znamená do roku 2009.



PE440.210v01-00 6/27 PR\812767SK.doc

SK

rozmer, najmä tým, že by sa európskym politickým stranám zverila centrálna úloha1,

X. v Zmluve o EÚ sa stanovuje, že „politické strany na európskej úrovni prispievajú k 
formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie“2,

Y. v Lisabonskej zmluve sa zmenilo príslušné znenie týkajúce sa zloženia Parlamentu – zo 
„zástupcov ľudu štátov, ktoré sú členmi Spoločenstva,“ na „zástupcov občanov Únie“3,

Z. zvolanie konventu je bežnou metódou prípravy medzivládnej konferencie a najlepším 
spôsobom, ako zapojiť Európsku radu, Komisiu a národné parlamenty do diskusie s 
Parlamentom o záležitostiach, ktoré priamo ovplyvňujú demokratickú legitímnosť Únie,

1. rozhodol o reforme svojho volebného postupu s cieľom posilniť popularitu Parlamentu v 
celej Únii, zmierniť rozdiely vo volebných postupoch členských štátov a dosiahnuť, aby 
Parlament viac zodpovedal občanom, ktorých zastupuje;

2. navrhuje preto, aby sa volebný postup Parlamentu reformoval včas pred voľbami v roku 
2014 a spôsobom, ktorý by zahŕňal tieto zmeny:

a) územné volebné obvody na regionálnom základe by sa mali zaviesť vo všetkých 
členských štátoch, ktoré majú viac ako 20 miliónov obyvateľov;

b) volebné postupy vo všetkých členských štátoch by mali umožniť voličovi vybrať si, 
či chce hlasovať za stranícku listinu alebo za jednotlivého kandidáta (tzv. prednostný 
systém polootvorenej listiny);

c) prerozdelenie 751 kresiel sa uskutoční ─ ak to bude objektívne odôvodnené údajmi 
schválenými Eurostatom ─ pred každými voľbami; prerozdelenie sa oznámi aspoň 
dvanásť mesiacov pred skončením mandátu;

d) dodatočných 25 poslancov sa zvolí v rámci jedného volebného obvodu, ktorý bude 
tvoriť územie celej Európskej únie; nadnárodné listiny sa budú skladať z kandidátov 
vybraných aspoň z tretiny členských štátov a budú rodovo vyvážené; každý volič 
bude mať k dispozícií okrem hlasu pre národnú alebo regionálnu listinu aj jeden hlas 
pre listinu EÚ; hlasovanie pre volebný obvod EÚ bude v súlade s prednostným 
systémom polootvorenej listiny (v rámci ktorého sú hlasy pridelené straníckej listine 
alebo jednotlivým kandidátom v rámci listiny); a kreslá sa pridelia podľa Sainte-
Laguëovej metódy4;

e) kandidáti môžu v tých istých voľbách kandidovať za celoeurópske i národné alebo 
regionálne volebné obvody; kandidáti s oficiálnym bydliskom vo viacerých štátoch a 
kandidáti s dvojitým občianstvom, ktorí sú zaregistrovaní na príslušných voličských 
zoznamoch, budú oprávnení byť zapísaní v rámci tých istých volieb do viacerých 
národných alebo regionálnych zoznamov;

                                               
1 Naposledy v uvedenom uznesení z 11. októbra 2007 (správa Lamassoura a Severina).
2 Článok 10 ods. 4 Zmluvy o EÚ.
3 Článok 14 ods. 2 Zmluvy o EÚ.
4 Sainte-Laguëova metóda využíva delitele 1, 3, 5, 7 atď. a použila sa pri európskych voľbách v roku 2009 v 
Nemecku, Lotyšsku a Švédsku. Poskytuje mierne pomernejší výsledok ako D’Hondtova metóda.
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f) na úrovni EÚ sa vytvorí volebný orgán na reguláciu priebehu volieb a overenie 
výsledku volieb konajúcich sa z listiny EÚ; vo volebnom orgáne budú zástupcovia 
Parlamentu, Komisie a členských štátov;

g) volebné dni budú obmedzené na soboty a nedele;

h) termín volieb sa presunie z júna na máj;

i) minimálny vek na účasť v európskych parlamentných voľbách bude 16 rokov; 
minimálny vek na kandidovanie vo voľbách bude 18 rokov;

3. súhlasí s tým, aby sa vo voľbách v roku 2014 používali technológie elektronického 
hlasovania, ak sa zaručí spoľahlivosť elektronického hlasovania z technickej a právnej 
stránky;

4. vyzýva členské štáty a politické strany, aby podporovali lepšie zastúpenie žien a 
kandidátov z etnických menšín na úrovni EÚ i na národnej úrovni;

5. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vystupňovali úsilie pri pomoci občanom EÚ s 
bydliskom v inom členskom štáte než v ich vlastnom zúčastniť sa na európskych voľbách 
v krajine ich bydliska;

6. vyzýva členské štáty, aby na účely národných parlamentných volieb zladili svoje 
nariadenia týkajúce sa odňatia volebného práva občanom, ktorí majú bydlisko v iných 
členských štátoch; podporuje podobne zmýšľajúce členské štáty, aby posilnili spoluprácu 
na dvojstrannom základe prijatím recipročných práv voliť v národných voľbách;

7. opätovne zdôrazňuje svoju dlhodobú požiadavku na zmenu a doplnenie Protokolu o 
výsadách a imunitách z roku 1965 s cieľom ustanoviť jednotný nadnárodný systém pre 
poslancov Európskeho parlamentu1;

8. predkladá tieto návrhy Rade na zmenu a doplnenie zmlúv a aktu;

9. navrhuje, aby medzivládnu konferenciu pripravil konvent, ktorý by bol poverený 
preskúmaním všetkých otázok týkajúcich sa rozvoja legitímnosti a efektívnosti 
Európskeho parlamentu;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2006 o zmene protokolu o výsadách a imunitách (Ú. v. EÚ C 303 
E, 13.12.2006, s. 830), v ktorom Parlament potvrdil svoj zámer použiť štatút poslancov ako čiastočný základ 
navrhnutej revízie (rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. júna 2003 o schválení štatútu poslancov Európskeho 
parlamentu , Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 115).
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PRÍLOHA I ─ Návrh rozhodnutia Rady o prijatí ustanovení, ktorými sa mení a 
dopĺňa Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 

parlamentu z 20. septembra 1976

RADA

so zreteľom na článok 223 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na návrh Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas Parlamentu,

keďže:

(1) ustanovenia zmlúv týkajúce sa volebného postupu by sa mali vykonávať,

PRIJALA ustanovenia pripojené k tomuto rozhodnutiu a odporúča, aby ich prijali členské 
štáty v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami.

Toto rozhodnutie a k nemu pripojené ustanovenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Členské štáty bezodkladne oznámia generálnemu tajomníkovi Rady, že vykonali požadované
postupy v súlade so svojimi príslušnými ústavnými predpismi na prijatie ustanovení 
pripojených k tomuto rozhodnutiu.

Zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po prijatí 
ustanovení tohto rozhodnutia členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými 
požiadavkami. 



PR\812767SK.doc 9/27 PE440.210v01-00

SK

Príloha k návrhu rozhodnutia Rady – Návrh aktu, ktorým sa mení a dopĺňa Akt o 
priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 

1976 (volebný akt z roku 1976)1

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Volebný akt z roku 1976
Článok 1 – odsek 1

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V každom členskom štáte sú poslanci
Európskeho parlamentu volení systémom 
pomerného zastúpenia, a to na základe 
zoznamu alebo jedného prenosného hlasu.

1. Poslanci Európskeho parlamentu sú 
volení ako zástupcovia občanov Únie
systémom pomerného zastúpenia, a to na 
základe zoznamu alebo jedného 
prenosného hlasu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Volebný akt z roku 1976
Článok 1 – odsek 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu povoliť hlasovanie na 
základe systému preferenčných hlasov, 
ktorého podrobnosti upravia.

2. Prijaté systémy kandidátskych listín sú 
polootvorené, pričom voliči si môžu 
vybrať spomedzi kandidátov na svojej 
prednostnej listine.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

                                               
1 Zmeny a doplnenia v tomto dokumente vychádzajú z konsolidácie vypracovanej Právnou službou Európskeho 
parlamentu na základe Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 
278, 8.10.1976, s. 5) v znení zmien a doplnení rozhodnutím 93/81/Euratom, ESUO, EHS, ktorým sa mení 
a dopĺňa Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu 
Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutie Rady 
2002/772/ES, Euratom z 25. júna 2002 a 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1). Toto 
konsolidované znenie sa líši od konsolidovanej verzie, ktorú vypracoval Úrad pre vydávanie oficiálnych 
publikácii Európskej únie (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002), v dvoch aspektoch: zapracúva zarážku 
k článku 6 ods. 1 „ – člen Výboru regiónov“ vyplývajúcu z článku 5 Amsterdamskej zmluvy (Ú. v. ES C 340, 
10.11.1997) a je prečíslované v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 2002/772/ES, Euratom.
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Volebný akt z roku 1976
Článok 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát môže na základe 
konkrétnej vnútroštátnej situácie určiť 
volebné obvody pre voľby do Európskeho 
parlamentu alebo rozdeliť svoju volebnú 
oblasť iným spôsobom bez toho, aby tým 
ovplyvnil pomerný charakter hlasovacieho 
systému.

1. Každý členský štát môže určiť volebné 
obvody pre voľby do Európskeho 
parlamentu na územnom základe. 

2. Štáty, ktoré majú aspoň dvadsať 
miliónov obyvateľov, rozdelia svoju 
volebnú oblasť na viacero regionálnych 
volebných obvodov.
3. Vytvorenie volebných obvodov nesmie 
ovplyvňovať celkový pomerný charakter 
volebného systému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Volebný akt z roku 1976
Článok 2a (nový)
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Volebný akt z roku 1976
Článok 2b (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2b

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
1. Celkový počet poslancov zvolených na 
základe ustanovení článku 2 je 751. 
Zastúpenie je zostupne pomerné, pričom 
žiaden členský štát nesmie mať menej než 
šesť poslancov. Žiadny členský štát nemá 
pridelených viac ako deväťdesiatšesť 
kresiel.
2. Na účely rozdelenia kresiel medzi 
členskými štátmi v súlade so zásadou 
zostupnej pomernosti sa pomer medzi 
obyvateľstvom a počtom kresiel 
jednotlivých členských štátov musí líšiť v 
závislosti od príslušného obyvateľstva tak, 
že každý poslanec členského štátu s 
väčším počtom obyvateľov zastupuje viac 
obyvateľov ako každý poslanec členského 
štátu s nižším počtom obyvateľov a 
naopak, pričom však žiaden členský štát s 
nižším počtom obyvateľov nemôže mať 
viac kresiel ako členský štát s väčším 
počtom obyvateľov;
3. Rozdelenie týchto kresiel medzi 
členskými štátmi sa vyhodnocuje počas 
funkčného obdobia každého Parlamentu. 
Rada na základe návrhu Komisie a so 
súhlasom Parlamentu prijme rozhodnutie 
o zložení nového Parlamentu. 
Rozhodnutie sa prijíma najneskôr 
dvanásť mesiacov pred skončením 
funkčného obdobia.
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1. Bez toho, aby boli dotknuté články 2 
a 2a, vytvorí sa jeden dodatočný volebný 
obvod pre celé územie Únie.
2. Počet poslancov zvolených na základe 
ustanovení tohto článku je dvadsaťpäť.
3. Vytvorí sa volebný orgán, ktorého 
úlohou je riadiť a kontrolovať priebeh 
volebného procesu volebného obvodu 
Európskej únie. V orgáne sú zástupcovia 
Európskeho parlamentu, Komisie a 
každého členského štátu.
4. Listiny EÚ, ktoré predložia európske 
politické strany, sa považujú sa oprávnené 
iba vtedy, keď:
a) sa skladajú z kandidátov žijúcich aspoň 
v tretine štátov a 
b) sú vyvážené z hľadiska rodu.
5. Každý volič má doplnkový hlas, ktorý 
môže udeliť svojmu prednostnému 
kandidátovi na listine EÚ. Kreslá sa 
rozdelia podľa Sainte-Laguëovej metódy.
6. Podrobnosti o voľbách v rámci 
volebného obvodu EÚ vrátane 
delegovania právomocí volebnému 
orgánu sa zakotvujú vo vykonávacích 
opatreniach, ktoré treba prijať v súlade 
s článkom 14.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Volebný akt z roku 1976
Článok 3

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu určiť minimálny prah 
pre rozdelenie kresiel. Na celoštátnej 
úrovni tento prah nesmie presiahnuť 5 
percent odovzdaných hlasov.

1. Členské štáty môžu určiť minimálny 
prah pre rozdelenie kresiel rozdelených do 
národných a regionálnych volebných 
obvodov. Na celoštátnej úrovni tento prah 
nesmie presiahnuť 5 percent odovzdaných 
hlasov.
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2. Na rozdelenie kresiel z volebného 
obvodu EÚ sa nestanovuje minimálny 
prah.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Volebný akt z roku 1976
Článok 4

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát môže určiť strop pre 
výdavky na volebnú kampaň kandidátov.

Členské štáty a volebný orgán stanovujú 
stropy na volebné výdavky kandidátov a 
strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Volebný akt z roku 1976
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Môže sa predĺžiť alebo skrátiť podľa 
druhého pododseku článku 10 ods. 2.

Môže sa predĺžiť alebo skrátiť podľa 
druhého pododseku článku 11 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Volebný akt z roku 1976
Článok 6

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poslanci Európskeho parlamentu hlasujú 
na individuálnom a osobnom základe. Nie 
sú viazaní nijakými príkazmi a nemajú 
záväzný mandát.

Poslanci Európskeho parlamentu majú 
práva a povinnosti zakotvené v štatúte 
poslancov a v Protokole o výsadách a 
imunitách Európskych spoločenstiev.
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2. Poslanci Európskeho parlamentu 
požívajú výsady a imunity, ktoré im 
prináležia podľa Protokolu z 8. apríla 1967 
o výsadách a imunitách Európskych 
spoločenstiev.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Volebný akt z roku 1976
Článok 7 – odsek 1 – zarážka 1a (nová)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– poslanec národného alebo regionálneho 
parlamentu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Volebný akt z roku 1976
Článok 7 – odsek 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od volieb do Európskeho parlamentu v 
roku 2004 funkcia člena Európskeho 
parlamentu nie je zlučiteľná s funkciou 
poslanca národného parlamentu.

vypúšťa sa

Ako výnimka z tohto pravidla a bez toho, 
aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 3:
– poslanci Írskeho národného 
parlamentu, ktorí sú zvolení do 
Európskeho parlamentu v nasledujúcich 
voľbách, môžu vykonávať dvojitý mandát 
až do nových volieb do Írskeho národného 
parlamentu, pričom potom sa bude 
uplatňovať prvý pododsek tohto odseku,
– poslanci parlamentu Spojeného 
kráľovstva, ktorí sú zároveň poslancami 
Európskeho parlamentu počas 
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päťročného obdobia predchádzajúceho 
voľbám do Európskeho parlamentu v 
roku 2004 môžu vykonávať dvojitý 
mandát až do volieb do Európskeho 
parlamentu v roku 2009, keď sa uplatní 
prvý pododsek tohto odseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Volebný akt z roku 1976
Článok 7 – odsek 4

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na 
ktorých sa budú vzťahovať odseky 1, 2 a 3 
počas piatich rokov uvedených v článku 5, 
budú nahradení v súlade s článkom 13.

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na 
ktorých sa budú vzťahovať odseky 1 alebo
3 počas piatich rokov uvedených v článku 
5, budú nahradení v súlade s článkom 13.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Volebný akt z roku 1976
Článok 9a (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a
Volič je oprávnený voliť do Európskeho 
parlamentu od 16 rokov veku.
Kandidáti sú oprávnení kandidovať do 
Európskeho parlamentu od 18 rokov 
veku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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Volebný akt z roku 1976
Článok 9b (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9b
Kandidáti môžu v rovnakých voľbách 
kandidovať na listine EÚ a na listine 
v jednom členskom štáte alebo vo 
viacerých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Volebný akt z roku 1976
Článok 10 – odsek 1

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Voľby do Európskeho parlamentu sa 
uskutočňujú v termíne a v čase určenom 
každým členským štátom; pre všetky 
členské štáty tento dátum spadá do 
rovnakého obdobia počnúc vo štvrtok 
ráno a končiac nasledujúcou nedeľou.

1. Volebnými dňami pre voľby do 
Európskeho parlamentu sú sobota 
a nedeľa v máji. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Volebný akt z roku 1976
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Volebný akt z roku 1976
Článok 12

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament skúma osvedčenia 
poslancov Európskeho parlamentu. Na 
tento účel berie na vedomie výsledky 
oficiálne vyhlásené členskými štátmi, a 
rozhoduje vo všetkých sporoch, ktoré 
môžu vyplynúť z ustanovení tohto aktu 
okrem tých, ktoré vyplynú z 
vnútroštátnych ustanovení, na ktoré tento 
akt odkazuje.

Európsky parlament skúma osvedčenia 
poslancov Parlamentu na základe 
výsledkov oficiálne vyhlásených volebným 
orgánom uvedeným v článku 2b ods. 3 
a členským štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Volebný akt z roku 1976
Článok 13

                                               
1 Vo verziách rozhodnutia 2002/772/ES, Euratom zverejnených v úradnom vestníku, ktoré nie sú anglickou ani 
španielskou verziou, sa toto obdobie uvádza ako jeden rok.

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak nemožno uskutočniť voľby v 
Spoločenstve v danom termíne, Rada po 
porade s Európskym parlamentom 
jednomyseľne určí najmenej jeden mesiac1

pred koncom päťročného obdobia 
uvedeného v článku 5 iný termín, ktorý 
nepredchádza termín určený podľa 
predchádzajúceho pododseku o viac ako 
dva mesiace ani ho nenasleduje o viac ako 
jeden mesiac. 

Ak nemožno uskutočniť voľby v Únii v 
danom termíne, Rada so súhlasom 
Parlamentu jednomyseľne určí najmenej 
jeden rok pred koncom päťročného 
obdobia uvedeného v článku 5 iný termín, 
ktorý nepredchádza termín určený podľa 
predchádzajúceho pododseku o viac ako 
dva mesiace ani ho nenasleduje o viac ako 
jeden mesiac.
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Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca 
Európskeho parlamentu skončí v dôsledku 
odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu.

Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca 
Európskeho parlamentu skončí v 
dôsledku odstúpenia, úmrtia alebo 
odňatia mandátu.

2. S výhradou ostatných ustanovení tohto 
aktu ustanoví každý členský štát vhodné 
postupy pre obsadenie každého mandátu, 
ktorý sa uvoľní počas päťročného 
funkčného obdobia uvedeného v článku 5, 
na zvyšok tohto obdobia.
3. Ak právny predpis členského štátu 
výslovne požaduje odňatie mandátu 
poslanca Európskeho parlamentu, tento 
mandát sa skončí v súlade s týmito 
právnymi predpismi.  Príslušné orgány o 
tom informujú Európsky parlament.
4. Ak sa mandát uvoľní v dôsledku 
odstúpenia alebo úmrtia, predseda 
Európskeho parlamentu o tom 
bezodkladne informuje príslušné orgány 
dotyčného členského štátu."

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Volebný akt z roku 1976
Článok 13a (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13a
1. V prípade poslancov zvolených 
v členských štátoch a s výhradou 
ostatných ustanovení tohto aktu ustanoví 
každý štát vhodné postupy na obsadenie 
každého mandátu, ktorý sa uvoľní počas 
päťročného funkčného obdobia 
uvedeného v článku 5, na zvyšok tohto 
obdobia.
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2. Ak právny predpis členského štátu 
výslovne požaduje odňatie mandátu 
poslanca Európskeho parlamentu 
zvoleného v tomto členskom štáte, tento 
mandát sa skončí v súlade s týmito 
právnymi ustanoveniami.  Príslušné 
orgány o tom informujú Európsky 
parlament.
3. Ak sa mandát poslanca zvoleného 
v členských štátoch uvoľní v dôsledku 
odstúpenia alebo úmrtia, predseda 
Európskeho parlamentu o tom 
bezodkladne informuje príslušné orgány 
dotknutého členského štátu.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čiastočne opakuje znenie odsekov 2, 3 a 4 článku 13 
Volebného aktu z roku 1976. Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 13.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Volebný akt z roku 1976
Článok 13b (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13b
1. V prípade poslancov zvolených vo 
volebnou obvode Európskej únie a s 
výhradou ostatných ustanovení tohto 
aktu volebný orgán uvedený v článku 
2b ods. 3 prijme vhodné opatrenia na 
obsadenie každého mandátu, ktorý sa 
uvoľní počas päťročného funkčného
obdobia uvedeného v článku 5, na 
zvyšok tohto obdobia.
2. Ak právny predpis Únie výslovne 
požaduje odňatie mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu zvoleného 
z listiny EÚ, tento mandát sa skončí v 
súlade s týmito právnymi 
ustanoveniami. Volebný orgán o tom 
informuje Európsky parlament.
3. Ak sa kreslo prináležiace listine EÚ 
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uvoľní v dôsledku odstúpenia alebo 
úmrtia, predseda Európskeho 
parlamentu o tom bezodkladne 
informuje volebný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Volebný akt z roku 1976
Článok 13c (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13c
Európsky parlament rozhoduje o všetkých 
sporoch, ktoré môžu vyplynúť
z ustanovení tohto aktu a na ktoré sa 
vzťahujú právne predpisy Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Volebný akt z roku 1976
Článok 14

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak by sa museli prijať opatrenia na 
implementovanie tohto aktu, Rada 
jednomyseľným hlasovaním o návrhu 
Európskeho parlamentu po porade s Komisiou 
prijme tieto opatrenia po úsilí o dosiahnutie 
dohody s Európskym parlamentom 
v zmierovacom výbore zloženom z Rady a 
zástupcov Európskeho parlamentu.

Opatrenia na vykonanie tohto aktu prijme 
Rada hlasovaním kvalifikovanou 
väčšinou o návrhu Európskeho parlamentu 
po porade s Komisiou a po tom, ako 
Európsky parlament udelil svoj súhlas.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Volebný akt z roku 1976
Článok 15 – odsek 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prílohy I a II predstavujú neoddeliteľnú 
súčasť tohto aktu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Volebný akt z roku 1976
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podľa zmlúv o pristúpení je znenie tohto 
aktu v bulharskom, českom, estónskom, 
litovskom, lotyšskom, maďarskom, 
maltskom, poľskom, rumunskom, 
slovenskom a slovinskom jazyku takisto 
autentické.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Volebný akt z roku 1976
Príloha I

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha I vypúšťa sa
Spojené kráľovstvo bude uplatňovať 
ustanovenia tohto aktu iba v súvislosti so 
Spojeným kráľovstvom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
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Volebný akt z roku 1976
Príloha II

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha II vypúšťa sa
Vyhlásenie k článku 14

Čo sa týka postupu, ktorý musí dodržať 
zmierovací výbor, dohodlo sa na využití 
ustanovení odsekov 5, 6 a 7 postupu 
uvedeného v spoločnej deklarácii 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
zo 4. marca 19751.
_____________________________
Ú. v. ES C 89, 22. 4. 1975, s. 1.

Or. en
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PRÍLOHA II – Konsolidované znenie Aktu o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. 

septembra 1976, v znení jeho neskorších zmien a doplnení

AKT1

o priamych a všeobecných voľbách poslancov
Európskeho parlamentu

Článok 1

1. V každom členskom štáte sú poslanci Európskeho parlamentu volení systémom 
pomerného zastúpenia, a to na základe zoznamu alebo jedného prenosného hlasu.

2. Členské štáty môžu povoliť hlasovanie na základe systému preferenčných hlasov, 
ktorého podrobnosti upravia.

3. Voľby sú všeobecné, priame, slobodné, s tajným hlasovaním.

Článok 2

Každý členský štát môže na základe konkrétnej vnútroštátnej situácie určiť volebné obvody 
pre voľby do Európskeho parlamentu alebo rozdeliť svoju volebnú oblasť iným spôsobom bez 
toho, aby tým ovplyvnil pomerný charakter hlasovacieho systému.

Článok 3

Členské štáty môžu určiť minimálny prah pre rozdelenie kresiel. Na celoštátnej úrovni tento 
prah nesmie presiahnuť 5 percent odovzdaných hlasov.

Článok 4

Každý členský štát môže určiť strop pre výdavky na volebnú kampaň kandidátov.

Článok 5

1. Päťročné obdobie, na ktoré sú zvolení poslanci Európskeho parlamentu, sa začína prvou 
plenárnou schôdzou po každých voľbách.

Môže sa predĺžiť alebo skrátiť podľa druhého pododseku článku 10 ods. 2.
                                               
1 Poznámka: Tento dokument je konsolidáciou vypracovanou Právnou službou Európskeho parlamentu na 
základe AKTU o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 278, 
8.10.1976, s. 5) v znení zmien a doplnení rozhodnutím 93/81/Euratom, ESUO, EHS, ktorým sa mení a dopĺňa
Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu priložený k rozhodnutiu Rady 
76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutie Rady 
2002/772/ES, Euratom z 25. júna 2002 a 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1). Jeho znenie sa 
líši od konsolidovanej verzie, ktorú vypracoval Úrad pre úradné publikácie Európskej únie (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002) v dvoch bodoch: zapracúva zarážku k článku 6 ods. 1 „ – člen Výboru regiónov“ 
vyplývajúcu z článku 5 Amsterdamskej zmluvy (Ú. v. ES C 340, 10.11.1997) a je prečíslované v súlade 
s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 2002/772/ES, Euratom.
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2. Funkčné obdobie každého poslanca sa začína a končí v rovnakom čase ako obdobie 
uvedené v odseku 1.

Článok 6

1. Poslanci Európskeho parlamentu hlasujú na individuálnom a osobnom základe.  Nie sú 
viazaní nijakými príkazmi a nemajú záväzný mandát.

2. Poslanci Európskeho parlamentu požívajú výsady a imunity, ktoré im prináležia podľa 
Protokolu z 8. apríla 1967 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Funkcia poslanca Európskeho parlamentu nie je zlučiteľná s funkciou:

 člena vlády členského štátu,

 člena Komisie Európskych spoločenstiev,

 sudcu, generálneho advokáta alebo zapisovateľa Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev či Súdu prvého stupňa,

 člena Správnej rady Európskej centrálnej banky,

 člena Dvora audítorov Európskych spoločenstiev,

 ombudsmana Európskych spoločenstiev,

 člena Hospodárskeho a sociálneho výboru Európskeho spoločenstva a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu,

 člena Výboru regiónov,

 člena výborov či iných orgánov vytvorených v súlade so Zmluvami o vytvorené 
Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na účely 
spravovania fondov Spoločenstiev či na plnenie stálych priamych administratívnych úloh,

 člena Správnej rady, Riadiaceho výboru či zamestnanca Európskej investičnej banky,

 činného úradníka alebo zamestnanca inštitúcií Európskych spoločenstiev alebo k nim 
pripojených špecializovaných subjektov alebo Európskej centrálnej banky.

2. Od volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004 funkcia člena Európskeho 
parlamentu nie je zlučiteľná s funkciou poslanca národného parlamentu.

Ako výnimka z tohto pravidla a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 3:
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 poslanci Írskeho národného parlamentu, ktorí sú zvolení do Európskeho parlamentu v 
nasledujúcich voľbách, môžu vykonávať dvojitý mandát až do nových volieb do Írskeho 
národného parlamentu, pričom potom sa bude uplatňovať prvý pododsek tohto odseku,

 poslanci parlamentu Spojeného kráľovstva, ktorí sú zároveň poslancami Európskeho 
parlamentu počas päťročného obdobia predchádzajúceho voľbám do Európskeho parlamentu 
v roku 2004, môžu vykonávať dvojitý mandát až do volieb do Európskeho parlamentu v roku 
2009, keď sa uplatní prvý pododsek tohto odseku.

3. Okrem toho každý členský štát môže za okolností uvedených v článku 8 rozšíriť 
predpisy týkajúce sa nezlučiteľnosti, a to na vnútroštátnej úrovni.

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na ktorých sa budú vzťahovať odseky 1, 2 a 3 počas 
piatich rokov uvedených v článku 5, budú nahradení v súlade s článkom 13.

Článok 8

S výhradou ustanovení tohto aktu sa volebný postup v každom členskom štáte upravuje 
vnútroštátnymi predpismi.

Tieto vnútroštátne predpisy, ktoré môžu v prípade potreby zohľadniť konkrétnu situáciu v 
členských štátoch, nesmú ovplyvňovať podstatu pomerného volebného systému.

Článok 9

Nikto nesmie dať viac ako jeden hlas v nijakých voľbách poslancov Európskeho parlamentu.

Článok 10

1. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v termíne a čase určenom každým 
členským štátom; pre všetky členské štáty tento dátum spadá do rovnakého obdobia počnúc 
vo štvrtok ráno a končiac nasledujúcou nedeľou.

2. Členské štáty môžu oficiálne zverejniť výsledky sčítania hlasov až po zatvorení 
volebných miestností v členskom štáte, kde voliči hlasujú ako poslední v období uvedenom v 
odseku 1.

Článok 11

1. Rada na základe jednomyseľného rozhodnutia určí volebné obdobie pre prvé voľby, a to 
po porade s Európskym parlamentom.

2. Nasledujúce voľby sa uskutočnia v zodpovedajúcom období posledného roku 
päťročného obdobia uvedeného v článku 5.

Ak nemožno uskutočniť voľby v Spoločenstve v danom termíne, Rada po porade s 
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Európskym parlamentom jednomyseľne určí najmenej jeden mesiac1 pred koncom 
päťročného obdobia uvedeného v článku 5 iný termín, ktorý nepredchádza termín určený 
podľa predchádzajúceho pododseku o viac ako dva mesiace ani ho nenasleduje o viac ako 
jeden mesiac.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 196 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
a článok 109 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa Európsky 
parlament zíde, bez toho, aby sa musel zvolávať, v prvý utorok po uplynutí jedného mesiaca 
od skončenia volebného obdobia.

4. Právomoci Európskeho parlamentu zanikajú na začiatku prvej plenárnej schôdze 
nového Európskeho parlamentu.

Článok 12

Európsky parlament skúma osvedčenia poslancov Európskeho parlamentu.  Na tento účel 
berie na vedomie výsledky oficiálne vyhlásené členskými štátmi, a rozhoduje vo všetkých 
sporoch, ktoré môžu vyplynúť z ustanovení tohto aktu okrem tých, ktoré vyplynú z 
vnútroštátnych ustanovení, na ktoré tento akt odkazuje.

Článok 13

1. Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca Európskeho parlamentu skončí v dôsledku 
odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu.

2. S výhradou ostatných ustanovení tohto aktu ustanoví každý členský štát vhodné postupy 
pre obsadenie každého mandátu, ktorý sa uvoľní počas päťročného funkčného obdobia 
uvedeného v článku 5, na zvyšok tohto obdobia.

3. Ak právny predpis členského štátu výslovne požaduje odňatie mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu, tento mandát sa skončí v súlade s týmito právnymi predpismi.  
Príslušné orgány o tom informujú Európsky parlament.

4. Ak sa mandát uvoľní v dôsledku odstúpenia alebo úmrtia, predseda Európskeho 
parlamentu o tom bezodkladne informuje príslušné orgány dotyčného členského štátu."

Článok 14

Ak by sa museli prijať opatrenia na implementovanie tohto aktu, Rada jednomyseľným 
hlasovaním o návrhu Európskeho parlamentu po porade s Komisiou prijme tieto opatrenia po 
úsilí o dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom v zmierovacom výbore zloženom 
z Rady a zástupcov Európskeho parlamentu.

Článok 15

                                               
1 Vo verziách rozhodnutia 2002/772/ES, Euratom zverejnených v úradnom vestníku, ktoré nie sú anglickou ani 
španielskou verziou, sa toto obdobie uvádza ako jeden rok.
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Tento akt je vypracovaný v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, 
holandskom, írskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom, 
jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

Prílohy I a II predstavujú neoddeliteľnú súčasť tohto aktu.

Článok 16

Ustanovenia tohto aktu nadobúdajú účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po prijatí 
posledného oznámenia uvedeného v rozhodnutí.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

V Bruseli dvadsiateho septembra v roku tisíc deväťsto sedemdesiatšesť.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

PRÍLOHA I

Spojené kráľovstvo bude uplatňovať ustanovenia tohto aktu iba v súvislosti so Spojeným 
kráľovstvom.

PRÍLOHA II

Vyhlásenie k článku 14

Čo sa týka postupu, ktorý musí dodržať zmierovací výbor, dohodlo sa na využití ustanovení 
odsekov 5, 6 a 7 postupu uvedeného v spoločnej deklarácii Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie zo 4. marca 19751.

                                               
1 Ú. v. ES C 89, 22.4.1975, s. 1.


