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Usnesení Evropského parlamentu o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014
(2012/2829(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 10 a 17 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na články 10 a 11 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojeného k rozhodnutí Rady v 
pozměněném znění1,

– s ohledem na prohlášení Komise ze dne ... 2012 o volbách do Evropského parlamentu 
v roce 2014,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni poslanci Evropského parlamentu;

B. celková účast ve volbách do Parlamentu se snížila z 63 % v roce 1979 na 43 % v roce 
2009;

C. politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a 
k vyjadřování vůle občanů Unie;

D. předseda Evropské Komise je volen Parlamentem na základě návrhu Evropské rady, která 
musí brát ohled na výsledek voleb a před jeho jmenováním musí konzultovat nový 
Parlament;

E. nový Parlament potřebuje dostatečný čas na vlastní organizaci před volbou předsedy 
Komise a volební dny (čtvrtek–neděle) by se v ideálním případě neměly překrývat se 
státními svátky; 

F. aby se mohla nová Komise ujmout své funkce dne 1. listopadu, je zapotřebí, aby se volba 
předsedy Komise konala v průběhu prvního dílčího zasedání v červenci;

G. Parlament bude hlasovat o schválení jmenování celého kolegia komisařů poté, co 
vyslechne všechny kandidáty navržené členskými státy, společnou dohodou s nově 
zvoleným předsedou;

1. naléhavě vyzývá evropské politické skupiny, aby jmenovaly kandidáty na předsednictví 
Komise, a očekává, že tito kandidáti budou mít hlavní úlohu v parlamentní volební 
kampani; zdůrazňuje, že je důležité posílit politickou legitimitu jak Parlamentu, tak 
Komise tak, aby měla jejich volba bezprostřednější vazbu na přání voličů;

                                               
1 Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění pozměněném 
rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).
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2. vyzývá k tomu, aby alespoň polovina členů příští Komise byla vybrána z poslanců 
Evropského parlamentu zvoleného v roce 2014, a odrážela tím rovnováhu mezi oběma 
komorami legislatury; vyzývá politické skupiny a strany, aby toto složení zajistily;

3. žádá Radu, aby konzultovala Parlament ohledně uspořádání voleb buď 15.–18. května 
nebo 22.–25. května 2014;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi 
a parlamentům a vládám členských států.


