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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā
(2012/2829(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 10. un 17. pantu,

– ņemot vērā 10. un 11. pantu Aktā par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu tiešās 
vispārējās vēlēšanās, kas pievienots 1976. gada 20.septembra Padomes Lēmumam, ar 
grozījumiem1,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada ... paziņojumu par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
2014. gadā,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

tā kā:

A. pilsoņus Savienības līmenī tieši pārstāv Eiropas Parlamenta deputāti;

B. kopējā līdzdalība Parlamenta vēlēšanās ir kritusies no 63 % 1979. gadā līdz 43 % 
2009. gadā;

C. politiskās partijas Eiropas līmenī veicina Eiropas politisko apziņu un Eiropas Savienības 
pilsoņu politiskās gribas izpausmi;

D. Eiropas Komisijas priekšsēdētāju ievēl Parlaments pēc Eiropadomes ieteikuma, kurā 
pirms kandidatūras izvirzīšanas ir jāņem vērā vēlēšanu rezultāti un jāapspriežas ar 
jaunievēlēto Parlamentu;

E. jaunievēlētajam Parlamentam ir vajadzīgs pietiekami ilgs laiks, lai pašorganizētos pirms 
Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām, un balsošanas dienas (ceturtdiena – svētdiena), ja 
vien iespējams, nevajadzētu paredzēt valsts svētku dienās;

F. jaunajai Komisijai ir jāsāk darbs 1. novembrī un Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām būtu 
jānotiek jūlija pirmajā sesijā;

G. Parlaments balso par piekrišanu visa Komisijas sastāva iecelšanai pēc dalībvalstu 
ierosināto un ar priekšsēdētāja amata kandidātu kopīgi atbalstīto komisāra amatu 
kandidātu uzklausīšanas;

1. prasa Eiropas politisko partiju grupām izvirzīt kandidātus Komisijas priekšsēdētaja 
amatam un sagaida, ka šie kandidātiem būs vadoša loma Parlamenta vēlēšanu kampaņā; 

                                               
1 Padomes Lēmums 76/787/ECSC, EEC, Euratom (OV L 278, 8.10.1976, lp. 1), kas grozīts ar Padomes 
Lēmumu 93/81/Euratom, ECSC, EEC (OV L 33, 9.2.1993, lp. 15) un ar Padomes Lēmumu 2002/772/EC, 
Euratom (OV L 283, 21.10.2002, lp. 1).
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uzsver, ka ir būtiski pastiprināt gan Parlamenta, gan Komisijas politisko leģitimitāti, 
saistot to attiecīgo ievēlēšanu ar tiešāku vēlētāju izvēli;

2. prasa vismaz pusi no nākamajiem Komisijas locekļiem izvēlēties no 2014. gadā ievēlēto 
Eiropas Parlamenta deputātu vidus, tādējādi atspoguļojot līdzsvaru starp abiem 
sasaukumiem; aicina politiskās grupas un partijas nodrošināt šādu sastāvu;

3. prasa Padomei apspriesties ar Parlamentu par vēlēšanu norisi vai nu 2014. gada 15.–
18. maijā, vai arī 22.–25. maijā;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem un valdībām.


